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தாஃபா எனும் ம ா மார்க் ம்
(லுன்யு1 - ம ா வாக் ியம்)
தாஃபா 2 எனும் ம ா மார்க் ம், உலக லாம் சிருஷ்டித்த
பிரானின் கபரறிகவயாகும். அது சிருஷ்டியின் அடிக் ல்;
கமலுல ங் ளும், பூமியும் பிரபஞ்சமும் அதன் மீகத எழுப்பப்
பட்டவவ. மி ப் கபாடியதினின்று பிரம்மாண்டமாய் பரந்துள்
ளது வவர அவனத்வதயும் தன்னுள்கள அடக் ி, அண்ட
கவளியின் ஒவ்கவாரு தளத்திலும் ஒவ்கவாரு விதமா
கவளிப்படுவது அது. அண்டகவளியின் உள்ளாழங் ளி
லிருந்து நுண்ணிய நுண்து ள் கதான்றுமிடம் முதல்,
சிறியதிலிருந்து கபாியது வவர, அளவுக்க ற்ப, அடுக் டுக்கு
ளா எண்ணற்ற து ள் ள், மானிட இனம் அறியக் கூடிய
கவளிப்புறத் தளத்திலுள்ள அணுக் ள், மூலக்கூறு ள்,
ிர ங் ள், விண்மீன் கதாகுதி ள் எனவும் அதற்கும்
அப்பால், கமலும் கபாிதாய் என விரவியுள்ளன. பல்கவறு
அளவில் ஜீவன் வள உருவாக் வும் பல்கவறு அளவில்
உல ங் வள வடிவவமக் வும் பற்பல அளவு ளில் பருப்
கபாருளின் து ள் ள் அண்டகவளிகயங் ிலும் பரவி
யுள்ளன. ஒவ்கவாரு து ளின் தளத்வதச் கசர்ந்த ஜீவன்
ளுக்கும் அவற்வறக்
ாட்டிலும் கபாியதான து ளின்
தளத்வதச் கசர்ந்தவவ, அவற்றின் வானகவளியில் ிர ங்
ளா த் கதாி ின்றன. ஒவ்கவாரு தளத்திலும் இது கபாலகவ
அவமந்துள்ளது. பிரபஞ்சத்தின் ஒவ்கவாரு தளத்திலுமுள்ள
ஜீவன் ளின் க ாக் ில் இவ்வாகற வவரயவரயின்றித்
கதாடர் ிறது.
ாலங் வளயும்
பாிமாணங் வளயும்
லுன்யு: சீன கமாழியில் வாக் ியம், உவர எனப் கபாருள்படும்.
தாஃபா: சீன கமாழியில் “மாகபரும் வழிமுவற” அல்லது “மாகபரும் ியதி” என்று
கபாருள்படும். அவத இங்க “ம ா மார்க் ம்” என்று குறிப்பிடு ிகறாம்.

1
2

i

ணக் ிலடங் ாத பலவவ உயிாினங் வளயும், கதான்றி
யுள்ள எல்லாவற்வறயுகம உருவாக் ியது தாஃபா தான்.
ஆ , உள்ளவவ அவனத்துகம தாஃபாவினுள் அடங் ிய
வவகய; அதற்கு உட்படாத எதுவுகம ிவடயாது. இவவ
எல்லாகம பல்கவறு ிவல ளில் தாஃபாவின் இயற்பண்பான
கஜன்-ஷான்-கரன்3 என்பதன் திடமான கவளிப்பாடு கள.
மானிடாின் விண்கவளி ஆராய்ச்சியும் உயிாியல்
ஆய்வும் வழிமுவற ளில் எவ்வளவு தான் முன்கனறியிருப்
பினும் அவற்றால் கபற்ற அறிவு, பிரபஞ்சத்தின் ீழ் ிவல
வயச் கசர்ந்த இந்த மானிடப் பாிமாணத்தின் சில பகுதி
ளுக்குட்பட்டதா கவ உள்ளது. வரலாற்றுக்கு முந்வதய
லாசாரங் ளிலும் பலமுவற மக் ள் கவற்றுக் ிர ங் வளத்
கதடி ஆராய்ந்துள்ளனர். அதில் எவ்வளவு உயகர, எவ்வளவு
கதாவலவு கசன்றும் மனிதர் வாழும் இந்தப் பாிமாணத்வதக்
டந்து கசல்ல முடிந்தகதயில்வல. பிரபஞ்சத்தின் உண்வம
யான கதாற்றத்வத மனித இனம் என்றுகம அறியப்
கபாவதுமில்வல. பிரபஞ்சம்,
ாலகவளி மற்றும் மனித
உடல் பற்றிய மர்மங் வள ஒருவர் அறிய கவண்டுமானால்
அவர் கமய்யற மார்க் த்தில் ஆன்மீ
சாதவன கமற்
க ாண்டு தம் அ ிவலவய கமம்படுத்தி கமய்யான ஞான
விளக் ம் கபற்றுத் கதளிய கவண்டும். சாதவன4யின் மூலம்
பண்பட்டு, ஒருவாின் அறக றிப் பண்பு உயர்வவடயும்
கபாது, கமய்யறம் எது, அறக்க டு எது என்றும் ன்வம
எது, தீவம எது என்றும் பகுத்தறிய இயலும்; சாதாரண
மானிட ிவலவயக் டந்து அப்பால் கசல்லவும் இயலும்.
அதன் பிறக பிரபஞ்சத்தின் உண்வமயான ிவல வள
அறியவும்
பல்கவறு
பாிமாணங் ளின்
பல்கவறு

கஜன்-ஷான்-கரன்: சீன கமாழியில் கஜன் என்பது சத்தியம், ஷான் என்பது
கபரும்
ருவண அல்லது
னிவு, கரன் என்பது கபாறுவம அல்லது
ச ிப்புத்தன்வம என்று கபாருள்படும்.
4
சாதவன: ஆன்மீ சாதவனப் பயிற்சிவய இங்கு ‘சாதவன’ என்றும் ‘உண்மு
சாதவன’ என்றும் குறிப்பிடு ிகறாம்.
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ii

தளங் வளச் கசர்ந்த ஜீவன் வளக் ாணவும் அவற்றுடன்
கதாடர்பு க ாள்ளவும் முடியும்.
அறிவியல் சார்ந்த
ாட்டங் களல்லாம் ‘வாழ்வின்
தரத்வத கமம்படுத்துவதற் ா த் தான்’ என்கற கூறப்
பட்டாலும் கதாழில் நுட்பம் சார்ந்த கபாட்டி மனப்
பான்வமகய இவற்றின் தூண்டுக ால். இவறவமவயப்
புறக் ணித்தும், சுய ட்டுப்பாட்வட வலுவாக் க் கூடிய
அறக றி வளகயல்லாம் வ விட்டதுமான ிவலயில் தான்
இவவ கபரும்பாலும் கசயலாக் ப்படு ின்றன. இக் ாரணத்
தினாகலகய பண்வடய மனித
ா ாி ங் ள் பலமுவற
அழிவுக்குள்ளாயின. எனினும் மனிதாின் ஆராய்ச்சி வழி
முவற ள்
இந்த
கபளதி
உல ிற்குட்பட்டதா வும்
அங் ீ ாிக் ப்பட்டவற்வற மட்டுகம ஆய்வுக்கு எடுத்துக்
க ாள்வதா வும் உள்ளன.
ம்முவடய பாிமாணத்தில்,
ண்ணுக்குத் கதாியாமல், கவளிப்பவடயா ப் புலப்படாமல்,
சில ி ழ்வு ள் ம்வமச் சாராது இருப்பினும் அவற்றின்
விவளவு ள்
ம்மிவடகய மி த் திடமா ப் பிரதிபலிக்
ின்றன. ஆன்மீ உணர்வு, கதய்வ ம்பிக்வ , இவற
வாக்கு, அற்புதச் கசயல் ள் கபான்றவவ வடமுவறயில்
கவளிப்பட்டாலும் இவறமறுப்பின் விவளவால் மக் ளுக்கு
இவற்வற அணுகும் துணிவற்றுப் கபாய் விடு ிறது.
அறம் சார்ந்த மதிப்பீடு வள அடித்தளமாக் ி, மனித
இனம் தனது இயல்பு, டத்வத, மனப்கபாக்கு இவற்வற
கமம்படுத்திக் க ாள்ள முடிந்தால் இப்கபாவதய லாசாரம்
ீடித்திருக்
வாய்ப்புண்டு. மானிட உல ில் மீண்டும்
அற்புதங் ள் ி ழவும் கூடும். டந்த ாலத்தில் பலமுவற,
மானிட
லாசாரங் ளில் கதய்வீ
அம்சங் ள் பிவணந்
திருந்து பிரபஞ்சத்வதயும் உயிர் வாழ்தவலயும் பற்றி மக் ள்
உண்வமயா
புாிந்து க ாள்ள உதவியுள்ளன. உல ில்
தாஃபாவும் அதன் கவளிப்பாடும் ஏற்படுத்தியுள்ள ம த்து
வத்வத உணர்ந்து அதற்குாிய கபருமதிப்வப அளித்து
மக் ள் அவதப் கபாற்றுவகரயா ில் அவர் ளும் அவர் ளது
இனங் ளும் கதசங் ளும் வளமுற்று கமன்வம கபற முடியும்.
iii

இந்த அண்டகவளியும் பிரபஞ்சமும் உயிர் ளும் எண்ணற்ற
பல்கவறு பருப்கபாருட் ள் எல்லாகம தாஃபாவினால்,
இந்தப் பிரபஞ்சத்தின் ம ா மார்க் த்தினால், உருவாக் ப்
பட்டவவ. இதனிலிருந்து ஓர் உயிர் பிறழ்ந்து விடுமானால்
அது ிஜமான சீர்க டு அவடந்து விட்டகதன்கற கபாருள்.
தாஃபாவின் தன்வமயுடன் கபாருந்தி வாழும் மாந்தர்,
கமய்யான
ன்மக் ளாவர். அத்துடன் அவர் ள்
லம்
கபற்று வளமுடன் வாழ்வர். இந்த ம ா மார்க் சாதவனயில்
முன்கனறி தாஃபாவுடன் ஒன்றிப் கபாகும் சாத ர் ள்5 இவற
ிவலவயகய அவடவர்.

லீ க ாங்ஜு
24 கம 2015
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சாத ர்: ஆன்மீ சாதவனவய வடப்பிடிப்பவர்.
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முதலாம் அத்தியாயம்
அறிமு ம்
மது

ாடா ிய சீனாவில் கவகு

ாலமா

‘சீக ாங்’ எனப்படும்

ஆன்மீ ப் பயிற்சி வழங் ி வந்துள்ளது. அதன் வரலாறு க டியது.
ஆ கவ

மது மக் ளுக்கு சீக ாங் 6 பயிலும் அனுகூலம் இயல்பா

கவ வ வரப் கபற்றுள்ளது. இரு கபரும் ஆன்மீ

மார்க் ங் ளா

ிய கபளத்த வழிமுவறயும் டாவ் வழிமுவறயும் ஆரம்பத்தில்
தனிப்பட்கடாருக்கு மட்டுகம கபாதிக் ப்பட்டு வந்த கபாதிலும்
பின்னர் அவனவவரயும் கசன்றவடயும் வண்ணம் கவளிப்பவட
யா

பயிற்சியளிக் த் துவங் ி விட்டன. டாவ் பிாிவின் வழி

பிரத்திகய
தனக்க

சிறப்பு வாய்ந்தது. அகத கபால் கபளத்த பிாிவின்

உாிய சாதவன முவற ள் விகசஷமானவவ. ஃபாலுன்

க ாங் என்பது கபளத்த பிாிவவச் கசர்ந்த ஓர் உயர் ிவல ஆன்மீ
சாதவனப்

பயிற்சியாகும்.

ான்

இங்க

அளிக் ப்

கபாகும்

உவரயாற்றுத் கதாடர்ச்சியில் உயர் ிவலயில் ஆன்மீ

பயிற்சி

புாிவதற்கு ஏற்ற வவ யில் உங் ள் உடவலச் சீராக் ி ஃபாலுன்7
மற்றும் ஆற்றலின் இயக் நுட்பங் வளயும் உங் ள் உடலில்
கபாருத்துகவன். இதற் ான பயிற்சி முவற வளயும் உங் ளுக்குக்
ற்றுத் தருகவன். இவவ எல்லாவற்றுக்கும் கமலா
எனப்படும் என்னுவடய

ஃபாஷன் 8

ியதிச் கசறிவுடல் ள் உங் ளுக்குத்

கதவவயான பாது ாப்வப அளிக்கும். ஆனால் இவவ மட்டுகம
கபாதாது. க ாங்9 எனப்படும் ஆன்மீ
மானால்

உயர் ிவல ளில்

ஆன்மீ

சக்திவய வளர்க்
சாதவன

கவண்டு

புாிவதற் ான

சீக ாங்: சீ-சக்தி எனும் பிராண சக்திவயயும் க ாங் எனும் உயர்சக்திவயயும்
வளர்க்கும் சீன மரபு ஆன்மீ ப் பயிற்சி.
7
ஃபாலுன்: சீன கமாழியில் “ ியதிச் சக் ரம்” என்று கபாருள்.
8
ஃபாஷன்: (Fashen) ஒரு ம ானின் சக்திச்கசறிவும் ியதியும் கசர்ந்து உருவா ிய
சூட்சும உடல்.
9
க ாங்: (Gong) ஆன்மீ சாதவன மூலம் கபறும் உயர் ிவல சக்தி. இத்தவ ய
சக்திவயப் கபறுவதற் ான சாதவனப்பயிற்சிவயயும் இந்தச் கசால் குறிக்கும்.
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தத்துவங் வள ீங் ள் அறிய கவண்டியது மி வும் அவசியம். அது
பற்றித் தான் இப்புத்த ம் எடுத்துவரக் விருக் ிறது.
ான் கபாதிக் ப் கபாவது மி வும் உயர் ிவலக் ான பயிற்சி
முவற. எனகவ, சக்திகரவ , அக்குபங்சர் புள்ளி, சக்திப்பாவத
கபான்றவற்வற பயிலுவவதப் பற்றிப் கபசப் கபாவதில்வல. ம ா
மார்க் சாதவன வழிவய, மி உயர்தளங் ளுக்கு இட்டுச் கசல்லும்
உண்வமயான
கதாடக் த்தில்

க றிமுவறவய
ம்ப

ான்

முடியாமல்

கபாதித்து

மவலப்பா

வரு ிகறன்.
இருக் லாம்.

ஆனால், மிகுந்த அர்ப்பணிப்புடன் இப்பயிற்சிவய கமற்க ாள்ளு
பவர்

ஆராய்ந்தும்

உணர்ந்தும்

இதன்

நுணுக் ங் வளயும்

அற்புதங் வளயும் ண்டறிந்து க ாள்ளுவார்.
1.

சீக ாங் ின் கதாற்றுவாய்

இன்று

ாம்

குறிப்பிடும்

சீக ாங்

பயிற்சி

ஆதியிலிருந்கத

இவ்வாறு அவழக் ப்படவில்வல. பண்வடய சீனர் ளின் ஏ ாந்த
தவமுவற ளினின்றும் மதம் சார்ந்த ியமங் ளினின்றும் உருவா ி
யது தான் இந்தப் பயிற்சி. பண்வடய ஆன்மீ பயிற்சி நூல் ளான
டான்ஜிங், டாவ்ட்ஸாங்10, திாிபீடவ
என்ற இரு பண்புச்கசால்
தவழக்கும்

தறுவாயில்

11

ஆ ிய எதிலும் ‘சீ க ாங்’

ாணப்படவில்வல. மனித

மதங் களல்லாம்

கதான்றும்

ா ாி ம்
முன்கப

இப்பயிற்சி இருந்திருக் ிறது. அதாவது, மதங் ள் முழுவமயா
உருவாகும் முன்னகர சீக ாங் பயிலப்பட்டு வந்துள்ளது. மதங் ள்
உருப்கபற்றதும் அவற்றின் சாயம் இதன் மீதும் ஒருவவ யில்
படிந்தது. ஆரம்ப ாலத்தில் இது புத்த ம ா சாதவன மார்க் ம்,

டாவ் ம ா சாதவனமுவற என்கறல்லாம் அவழக் ப்பட்டு வந்தது.
தவிர, ஒன்பது வவ உண்மு ரசவாதம், அர் த மார்க் ம், வஜ்ர
தியானம் என்றும் மற்ற கபயர் ள் உண்டு. பிறகு மது இன்வறய
வீன

ருத்து ளுக்கு ஒப்ப ‘சீக ாங்’ என்று வழங் லாயிற்று.

டான்ஜிங், டாவ்ட்ஸாங்: ஆன்மீ சாதவனப் பயிற்சிக் ான சீன நூல் ள்.
திாிபீடவ : பாலி கமாழியிலுள்ள கதரவாத கபளத்த ிரந்தங் ளில் ஒன்று.
கபாதவன, ியமம், தத்துவம் என்ற மூன்று பா ங் வளக் க ாண்டது.
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சமூ த்தில் எளிதா ப் பரப்புவதற்கும் இந்தப் கபயர் கசள ாிய
மா

இருக் ிறது. பார்க் ப் கபானால் ஆன்மீ

வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப

உடவலப் பண்படுத்தும் ஒகர க ாக் த்திற் ா கவ சீனாவில் இப்
பயிற்சி இருந்து வந்துள்ளது.
சீக ாங் இன்வறய மானிட சமுதாய வளர்ச்சியில் உருவான
தல்ல. அது மி

ீண்ட வரலாறுவடயது, பல்லாயிரமாண்டுப்

பவழவம வாய்ந்தது. ஆ , சீக ாங் கதான்றியது எப்கபாது? சிலர்
அது மூவாயிரம் ஆண்டு சாித்திரம் க ாண்டது என்பர். டாங்12 சாம்
ராஜ்ஜியத்தின் கபாது அது அதி

பிரபலமவடந்திருந்ததா வும்

கூறுவார் ள். கவறு சிலர் அது ஐயாயிரமாண்டு பவழவமயானது,
சீன

லாசாரத்தின் கதான்வமவய ஒத்தது என்பர். அ ழ்வா

ராய்ச்சியின்

ணிப்பில் ஏழாயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முந்வதயது

என்றும் கசால் ிறார் ள். சீக ாங் இன்வறய மனித குலத்தின்
ண்டுபிடிப்பு அல்ல என்பது என்

ருத்து. அது வரலாற்றுக்கு

முந்வதய லாசாரம் சார்ந்தது. ாம் வாழும் இப்பிரபஞ்சம் ஒன்பது
முவற கவடித்துச் சிதறி மீண்டும் மீண்டும் உருவாக் ப்பட்ட
ஒன்று என அதிமானுட ஆற்றல் பவடத்த கபாிகயார் கூறியுள்ள
னர்.

ாம் வாழும் இந்த

ிர ம் பலமுவற அழிக் ப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்கவாரு முவற அது புனரவமக் ப்பட்டதும் மனித குலம் மீண்
டும் தவழத்து வளர்ந்தது. தற்கபாவதய
பலமடங்கு கமலான அகன
தா க்

ா ாி த்வதக்

ாட்டிலும்

விஷயங் ள் இந்த பூமியில் உள்ள

ண்டு பிடிக் ப்பட்டுள்ளது. குரங் ிலிருந்து பிறந்தவன்

மனிதன் என்றும், மனித

ா ாி ம் கதான்றி பத்தாயிரம் ஆண்டு

ளுக்கு கமலிராது என்பதும் டார்வினின் பாிணாமக் க ாள்வ
யின்

ணிப்பு. ஆனால் ஐகராப்பிய ஆல்ப்ஸ் மவலக் குவ

ளில்

ண்டு பிடிக் ப்பட்டுள்ள சுவகராவியங் ள் இருநூற்வறம்பதாயிரம்
ஆண்டு ளுக்கு முற்பட்டவவ என உறுதி கசய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த வண்ணச் சித்திரங் ள் இக் ால

வலத்திறவன விஞ்சிய

தா , மி உயர்தர வலநுட்பத்துடன் விளங்கு ின்றன. கபரூ

ர

டாங் அரச பரம்பவர: இந்த வம்சத்தின் ஆட்சி சீன வரலாற்றின் கபாற் ாலம் என
ருதப்படும். ( ி.பி.618– ி.பி.907)
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பல் வலக் ழ அருங் ாட்சிய த்தில் ஒரு கபாிய பாவற உள்ளது.
அதில் வ யில் கதாவலக ாக் ிவயப் பிடித்துக் க ாண்டு வானத்வத
ஆராய்ந்து க ாண்டிருக்கும் ஒரு மனிதனின் வடிவம் கசதுக் ப்
பட்டுள்ளது. இச்சிற்பம் முப்பதாயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முற்பட்டது
என

ணிக் ப்பட்டுள்ளது. 1609-ம் ஆண்டு, அதாவது முந்நூறு

ஆண்டு ளுக்கு முன்பு தான்,
கதாவலக ாக் ிவய

லீலிகயா 30X திறனுள்ள ஒரு

ண்டு பிடித்தார் என

ாம் அறிகவாம்.

முப்பதாயிரம் ஆண்டு ளுக்கு முன், கதாவலக ாக் ி எப்படி இருந்
திருக்

முடியும்? இந்தியாவில் ஒரு இரும்புத் தூண் உள்ளது. அது

கதாண்ணூற்கறான்பது சதவீதம் தூய இரும்வபக் க ாண்டது.
இத்தவ ய உன்னதமான தூய இரும்வப
ளால் கூட உருவாக்
நுட்பத்வதகயல்லாம்

வீன உருக் ாவல

முடியாது. இன்வறய புதிய கதாழில்

விஞ்சி

விட்டது

ா ாி ங் வளப் பவடத்தது யார்? அந்தக்

அது.

இது

ால

கபான்ற

ட்டத்தில் மனித

இனம் கவறும் நுண்ணுயிர் ளா த் தாகன இருந்திருக்

கவண்

டும்? அவற்வறகயல்லாம் எப்படி உருவாக் ியிருக் முடியும்? இது
கபான்ற அக
ளின்

ண்டுபிடிப்பு ள் உலக ங் ிலுமுள்ள விஞ்ஞானி

வனத்வத ஈர்த்துள்ளன. திட்டவட்டமா

இயலாததால் வரலாற்றுக்கு முந்வதய

ஏதும் கசால்ல

ா ாி ம் என்பகதாடு

ிறுத்திக் க ாண்டு விட்டார் ள்.
ஒவ்கவாரு

ால ட்டத்திற்க ற்ப பவடக் ப்படும் விஞ்ஞான

சாதவன ள் தரத்தில் கவறுபட்டவவ. ஒரு சில
மி வும் உயாியதா

ட்டங் ளில் தரம்

இன்வறய மனிதகுலத்தின் விஞ்ஞான சாத

வன வள விட விஞ்சியதா

இருந்திருக் ிறது. ஆனால் அந்த

ா ாி ங் ள் அழிக் ப்பட்டு விட்டன. ஆ கவ தான் சீக ாங்
இன்வறய

மக் ளால்

உருவாக் ப்பட்டதல்ல

என்று

கசால்

ிகறன். ஆனால் இன்வறய மக் ள் அதவனக்

ண்டுணர்ந்து

சிறப்பித்துள்ளனர். சீக ாங் வரலாற்றுக்கு முந்வதய

ா ாி த்வதச்

கசர்ந்தது.
சீக ாங் ம்முவடய சீன ாட்டிற்கு மட்டுகம உாித்தானதல்ல.
மற்ற

ாடு ளிலும் இப்பயிற்சி உண்டு. ஆனால் சீக ாங் என்ற
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கபயரால் குறிப்பிடப்படுவதில்வல. அகமாிக் ா, பிாிட்டன் கபான்ற
ாடு ளில் இதவன மாயாஜாலம் என்று கசால்லி விடு ிறார் ள்.
அகமாிக் ாவில் கடவிட் ாப்பர்ஃபீல்ட் என்ற மாயாஜால ிபுணர்
ஒருவர் இருந்தார். அவர் அசாதாரண ஆற்றல் ள் பவடத்தவர்.
ஒருமுவற அவர் சீனப் கபரும் சுவருள் ஊடுருவி கவளிவரும் வித்
வதவயச் கசய்து

ாட்டினார். சுவற்றின் ஊகட நுவழவதற்கு முன்

ஒரு கவள்வளத்துணியால் கபார்த்துக் க ாண்டு கசன்றார். அவர்
ஏன் அப்படிச் கசய்தார்? அப்கபாது தான் மக் ள் அவத ஜால
வித்வதயா எடுத்துக் க ாள்வார் ள். அப்படித்தான் அவர் கசய்ய
கவண்டியிருந்தது. ஏகனனில் சீனாவில் அற்புத ஆற்றல் பவடத்த
வர் ள் பலர் உண்டு என்று அவருக்குத் கதாியும். அவர் ள் மூலம்
ஏகதனும் இவடயூறு வரக் கூடும் என்று தன்வனப் கபார்த்துக்
க ாண்டார். கவளிகய வந்ததும் ஒரு வ யால் துணிவய உயர்த்
திக்

ாட்டிவிட்டு

ர்ந்தார்.

“வல்லுனர் தந்திரத்வத அறிய

முயல்வர். பாமரகரா கவறும்

ிளர்ச்சிவயகய எதிர்க ாக்குவர்”

என்று ஒரு கசால்வழக்கு உண்டு. அதன்படி பார்வவயாளர் ள்
அவத ஒரு ஜாலவித்வதயா கவ
வள மாயா ஜாலம் என்கற

ண்டனர். இத்தவ ய ஆற்றல்
ருதுவதற்குக்

ாரணம் இவவ

உடவலப் பண்படுத்துவதற் ன்றி விந்வத வளக்
யாளர் வள ம ிழ்விக் கவ பயன்படுத்தப்பட்டன.

ாட்டி பார்வவ
ீழ் ிவலயில்

பயிலப்படும் சீக ாங், உடல் ிவலயில் மாற்றம் விவளவித்து
க ாய் தீர்த்து ஆகராக் ியம்

ல்கு ிறது. கமல் ிவலயில் பழகும்

சீக ாங், பன்டி எனப்படும்

மது கமய்யுடம்வபகய பண்படுத்தி
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மாற்றியவமக்கும்.
2.

சீ-சக்தியும் க ாங் சக்தியும்

ாம் இப்கபாது 氣 (qi) என்று குறிப்பிடுவது முன்கனார் ளால் 炁
(chee) என்று எழுதப்பட்டது. இரண்டும் ஒன்கற தான். இரண்டுகம

பன்டி என்னும் சீன கமாழிச் கசால் மனிதாின் கபளதி உடவலயும் பல்கவறு
பாிமாணங் ளில் விளங்கும் அகத உடலின் பிரதி ளும் கசர்ந்த கமாத்த கதாகுதி
வயக் குறிக்கும். இது இங்கு கமய்யுடல், கமய்யுடம்பு என்று குறிக் ப் பட்டுள்ளது.
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உருவமற்று

ண்ணுக்கு புலனா ாமல் பிரபஞ்சத்தில் எங்கும்

விரவியிருக்கும் சீ-சக்திவயத் தான் குறிக் ிறது. சீ-சக்தி 14

ாற்று

அல்ல. சாதவன கசய்து அதன் சக்திவய உடலில் கசயலாற்றும்
படி கசய்யலாம். அது உடலின் கபளதி

ிவலவய மாற்றி க ாய்

ீக் ி உடவல திடப்படுத்த வல்லது. ஆயினும் சீ-சக்தி கவறும்
சீ-சக்தி தான், உங் ளுக்கு சீ-சக்தி இருப்பவதப் கபால் பிறருக்கும்
சீ-சக்தி இருக் ிறது. ஒருவாின் சீ-சக்தி மற்றவாின் சீ-சக்திவய
ட்டுப்படுத்த இயலாது. சிலர் சீ-சக்தி க ாவய குணப்படுத்தும்
என் ிறார் ள். தனது சீ-சக்திவய க ாயாளிக்கு கசலுத்தி குண
மாக்

முடியும் என்றும் கசால் ின்றனர். இது அறிவியல் பூர்வ

மான கூற்று அல்ல. ஒருகபாதும் சீ-சக்தியால் க ாவயத் தீர்க்
வியலாது. ஒரு சாத ாின் உடலில் சீ-சக்தி இருக்குமானால் அவரு
வடய உடல், பால் கவண்வம ிவலவய இன்னமும் எட்டவில்வல
என்று கபாருள். அதாவது அவருவடய உடல் க ாயுறக் கூடியது
என்று அர்த்தம்.
சாதவனயின் மூலம் உயர்திறன் வளப் கபற்றுள்ள ஒருவர்
கவளியிடுவது சீ-சக்தியா

இருக் ாது. அவர் உயர்தர சக்திக்

ற்வறவயத் தான் கவளியிடுவார். இந்த உயர்சக்திப் கபாருண்வம,
மி

கமல்லிய து ள் ளால் அடர்ந்து ஒளி வடிவில்

ாணப்படும்.

இதுதான் க ாங். இதற்குத் தான் சாதாரண மக் வளக்
படுத்தும் திறன் உண்டு. பிணி வளகயல்லாம் தீர்க்

ட்டுப்
வல்லது

இது. “புத்தாின் பிர ாசம் எல்லா இடங் வளயும் ஒளிரச் கசய்யும்,
எல்லாவித சீர்க டு வளயும் திருத்தி விடும்” என்று சீனாவில்
வழங் ப்படு ிறது.

உண்வமயானகதாரு

ஆன்மீ

சாதவன

புாி ின்றவர் ளின் கத த்தில் அளப்பாிய சக்தி குடிக ாண்டி
ருக்கும் என்பகத இதன் கபாருள். இந்த

பர் ஓாிடத்வத

டந்து

கசல்லும் கபாது அவ்விடத்திலுள்ள இயல்புக்க டு ள் சீர்திருத்தப்
பட்டு ல்ல ிவலக்கு வந்துவிடும். உதாரணமா , ஒருவரது உடல்

சீ-சக்தி: பிரபஞ்சத்தின் இந்த சக்தி, உடலினுள்ளும் கவளியிலும் பல வடிவங்
ளில் கதன்படும் என்பது சீன தத்துவம். கபாதுவா , பிராண சக்தி என்று
அறியப்படும் இந்த சக்தி, ஒருவாின் உடல் லத்திற்கு இன்றியவமயாதது.
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க ாய்வாய்ப்பட்டிருந்தால் அது இயல்புக்கு மாறான ிவல தாகன,
இந்த

ிவல திருத்தப்பட்டு விட்டால் க ாய் அ ன்று விடும்.

சுருங் ச் கசான்னால் க ாங் சக்திமயமானது. மற்றும் க ாங்,
கபளதி குணங் ள் க ாண்டது. ஆன்மீ சாதவன புாிவதன் மூலம்
சாத ர் அதன் பிரத்திகய இருப்வப உணர்ந்தறிவார்.
3.

சக்திச்கசறிவும் அசாதாரண திறன் ளும்

(1)

ஷின்ஷிங் பண்படுவ யில் சக்திச்கசறிவு வளர் ிறது

ஒருவாின் சக்தியின் கசறிவு

ிவலவய

ிர்ணயிக்கும் க ாங்,

உடல் சார்ந்த சீக ாங் பயிற்சியினால் வளர்வதில்வல. அது
ற் ாாியங் ளின் விவளவான கட15 எனப்படும் சக்திப்கபாருவள
உருமாற்றம் கசய்வதாலும் ஷின்ஷிங் 16 எனப்படும் அ ப்பண்வப
பண்படுத்துவதின் மூலமும் தான் வளரு ிறது. சாதாரண மக் ள்
ிவனப்பது கபால், உள்ள த்தில்

லசம் வவத்து னல் மூட்டி
ரசவாதம் கசய்து அமுதம் திரட்டி ஒளஷதங் வளச் கசர்த்து டான்17
வளர்ப்பதனால் இம்மாற்றம்18 ி ழ்வதில்வல.

ாம் கூறும் க ாங்

உடலுக்கு கவளிகய உருவா ிறது. அது உடலின்

ீழ் பாதியில்

இருந்து கதாடங் ி, ஷின்ஷிங் ின் முன்கனற்றத்திற்க ற்ப ஒரு
சுருள் வடிவில் கமல்மு மா , முற்றிலும் உடலுக்கு கவளிப்புறமா
வளரும். தவல உச்சிவய அவடந்த பிறகு அது ஒரு சக்திக்
ம்பமா

உருகவடுக் ிறது. இந்த சக்திக்

ஒருவாின் க ாங்
மி

ிவலவய

ம்பத்தின் உயரம்

ிர்ணயிக் ிறது. இந்த சக்திக்

ம்பம்

ஆழமானகதாரு பாிமாணத்தில் மவறக் ப்பட்டு சாதாரண

மக் ளின் பார்வவக்கு எட்டாது ிற்கும்.
கட(De): ற்கபறு அல்லது ல்விவனப் பயனின் விவளவா உருவாகும் சூட்சும
கவண்கபாருள்.
16
ஷின்ஷிங்: தார்மீ ப் பண்பு கபான்ற உயர் தத்துவங் ள் பலவற்வற உள்ளடக்
ிய, இதயத்தின் ல்லியல்பு எனலாம்.
17
டான்: சாத ாின் உடலில் கச ாிக் ப்படும் சக்திக் ற்வற, கவறு பாிமாணங்
ளிலிருந்து கபறுபவவ.
18
டாவ் பிாிவினாின் தத்துவப்படி உள்கள விவளயும் மாற்றம், கவளியில்
கசய்யப்படும் ரசவாதத்தின் பாணியில் விளக் ப்படு ிறது.
15
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அசாதாரணத் திறன் ள் சக்திச்கசறிவினால் வளம் கபறு
ின்றன. ஒரு சாத ாின் சக்திச்கசறிவு ிவல உயர உயர, அவரது
அசாதாரணத் திறன் ள் அதி ாிக்கும், அவற்றின் உபகயா மும்
எளிதாகும்.

சக்திச்கசறிவு

குவறந்த

ிவலயில்

உள்ளவர்க்கு

அசாதாரணத் திறன் ள் வலிவற்று இருக்கும், அவற்வற பயன்
படுத்துவதும்

டினமா

இருக்கும். சிலருக்கு அவற்வற அறகவ

பயன்படுத்த இயலாதிருக்கும். அசாதாரணத் திறன் ள் மட்டுகம
ஒருவாின் சக்திச்கசறிவு

ிவலவயகயா உண்மு

தரத்வதகயா எடுத்துக்

ாட்டாது. அசாதாரணத் திறன் வளக்

ாட்டிலும் ஒருவாின் தரத்வத
சிலர் பூட்டப் பட்ட

சாதவனயின்

ிர்ணயிப்பது சக்திச்கசறிவு தான்.

ிவலயிகலகய சாதவன புாிவர். இதனால்

அவரது சக்திச்கசறிவு உயர்தரமா

இருப்பினும் அசாதாரணத்

திறன் வள பயன்படுத்த இயலாது. ஆ

சக்திச்கசறிவு தான்

ிர்ணயிக்கும் அளவுக ால். அகதாடு ஷின்ஷிங் பண்படுவதன்
மூலகம சக்திச்கசறிவு வளர் ிறது. இது புாிந்து க ாள்ள கவண்டிய
மி முக் ியமான விஷயம்.
(2)

அசாதாரணத் திறன் ள் சாத ர் ளின் ாட்டமா ாது

எல்லா சாத ர் ளுக்குகம அசாதாரணத் திறன் ளில் ஒரு

வனம்

உண்டு. சமூ த்தில் எல்கலாருக்கும் அசாதாரணத் திறன் ளில் ஓர்
ஈர்ப்பு உண்டு. அவற்வற அவடய கபரும்பாகலார் விரும்புவர்.
ஆனால் ஷின்ஷிங்

ல்ல

ிவலயில் இல்லாவிடில் இத்தவ ய

திறன் வளப் கபறுவது சாத்தியமில்வல.
டியன்மூ 19 எனும் திவ்வியக் ண் திறத்தல், கதாவலயுணர்வு,
முன்னறிதல்,

அசாீாி,

கபான்ற

சில

திறன் வள

சாதாரண

மக் ளும் அவடயப் கபறலாம். ஆனால் இத்திறன் ள் அவனத்
துகம படிப்படியான ஞானகபாதம் அவடயும் கபாது ஏற்படும்
என்பதல்ல. அது

பவரப் கபாறுத்து கவறுபடும். சாதாரண

மக் ளுக்கு சிலவவ யான திறன் ள்

ிவடக் ப் கபறா. உதாரண

மா , இந்த கபளதி ப் பாிமாணத்திலுள்ள கபாருள் ஒன்வற

டியன்மூ: மூன்றாம் ண் என்று கூறப்படும் திவ்வியக் ண்.
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கவறுவவ ப் கபாருண்வமயா

மாற்றுவது கபான்ற திறன் ள்

அவர் ளுக்கு சாத்தியமில்வல. கபரும் அற்புதத் திறன் ள் இப்
பிறவியில்

கசய்த

உண்மு

சாதவனயாகலகய

வருபவவ.

ஃபாலுன் க ாங், பிரபஞ்ச தத்துவங் ளின் அடிப்பவடயிகலகய
உருவாக் ப்

பட்டது.

ஆ கவ

பிரபஞ்சத்திலுள்ள

அற்புதத்

திறன் ள் யாவும் ஃபாலுன் க ாங் ில் அடங் ியுள்ளன. சாத ர் ள்
எப்படி சாதவன புாி ிறார் ள் என்பவதப் கபாறுத்து அவவ
அவமயப் கபறும். சில திறன் ள் கவண்டும் என விரும்புவதில்
தவறில்வல. ஆனால் அளவுக்கு மீறி அதில்

ாட்டம் ஏற்படுவது

சாியான எண்ணம் அல்ல. அதனால் எதிர்மவறயான விவளவு ள்
க ாிடும்.

ீழ் ிவலயில் ஆன்மீ

வளர்ச்சி உள்ளவர்க்கு அசாதா

ரணத் திறன் ள் வ வரப்கபறுவதில் ஒரு பயனும் இல்வல.
மக் ளின் முன் தனது சக்திவயக் ாட்டி பிரமிக் வவத்து தன்வன
வலியவர்

கபால்

கதாற்றுவிக் த்

தாகன

அது

பயன்படும்?

இப்படிப் பட்டவாின் ஷின்ஷிங் உயர்வானது இல்வல என்பதும்
இவருக்கு

இத்தவ ய

திறன் ள்

அளிக் ப்படுவது

சாியல்ல

என்றும் கதாி ிறது. கமாசமான ஷின்ஷிங் உள்ளவர் ளுக்கு
இவவ அளிக் ப்பட்டால் சில திறன் வள தவறான கசயல்
ளுக்குப் பயன்படுத்தக் கூடும். இவர் ளுவடய ஷின்ஷிங் ஒரு
ிவலயில்

ிற் ாது

என்பதால்

இவர் ள்

தவறு

கசய்ய

மாட்டார் ள் என்பதற் ான உத்திரவாதம் ிவடயாது.
மற்றும், இவ்வாறு அசாதாரணத் திறன் ள் கவளிப்பவடயா க்
ாட்டப்படுவதால் மனித சமுதாயத்தில் எவ்வித மாறுதலும் ஏற்
படாது. தினசாி வாழ்க்வ யும் மாறாது. உண்வமயான அற்புதங்
வள கபாதுக் ாட்சியா

ி ழ்த்திக்

ாட்டுவதற்கு அனுமதி

ிவடயாது. ஏகனனில், அதனால் விவளயும் தாக் மும் ஆபத்தும்
கபருமளவில்

பாதிக் க்

கூடும்.

உதாரணமா ,

ஒரு

கபாிய

ட்டிடத்வதச் சாய்ப்பது கபான்ற வித்வதவய யாரும் கசய்து
ாட்ட மாட்டார் ள். ஒரு குறிப்பிட்ட பணிவய கசய்ய கவண்டி
யுள்ள

ிவலயில் இருந்தால் அன்றி சாத ர் ள் அசாதாரணத்

திறன் வள உபகயா ிக்

முடியாது. அவற்வற கவளியிடாதவாறு

உயர் ிவல ஆசான் ள் ட்டுப்பாடு விதித்துள்ளார் ள்.
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ஆயினும் மக் ளில் சிலர், சீக ாங் ஆசான் வள அற்புதங் ள்
ி ழ்த்திக்

ாட்டுமாறு வற்புறுத்து ின்றனர். அதற்குத் தவட

இருப்பதால் அசாதாரணத் திறன் பவடத்த ஆசான் ள் அவற்வற
கவளிக் ாட்ட விரும்ப மாட்டார் ள். அவற்வறக்
ளாக் ினால் சமூ த்தின்

ாட்சிப் கபாரு

ிவல பாதிக் ப்படும். உண்வமயான

ல்லியல் பண்பு (கட) பவடத்த கபாிகயார் ளுக்கு தங் ள் சக்தி
வள ாட்சிப் கபாருளாக் அனுமதி இல்வல. அவ்வாறு கபாதுக்
ாட்சி டத்த க ர்ந்தால் சில ஆசான் ள் மிகுந்த மன அவதிக்குள்
ளா ி அழமாட்டாத குவறயா

துன்புறுவர். யாரும் அவர் வள

வற்புறுத்தாதீர் ள்! அவற்வற கவளியிடுவது அவர் ளுக்கு மி வும்
துன்பமளிக்கும். ஒரு சீடர் பத்திாிக்வ கயான்வற என்னிடம்
க ாண்டு வந்து

ாண்பித்தார். அவதப் படித்தவுடன் ான் மி வும்

அருவருப்பவடந்கதன். பன்னாட்டு சீக ாங்
கபாவதா

அதில்

மா ாடு

டக் ப்

ண்டிருந்தது. அசாதாரணத் திறன் பவடத்த

வர் ள் எல்கலாரும் கபாட்டியில்

லந்து க ாள்ளலாம் என்றும்

அதில் இருந்தது. ம த்தான ஆற்றல் க ாண்ட யாவருக்கும் அது
அவழப்பு விடுத்திருந்தது. இவதப் படித்ததும் பல
எனக்கு சங் டமா
கவளிப்பவடயா

ாட் ள் வவர

இருந்தது. அசாதாரணத் திறன் வளகயல்லாம்
கபாட்டிக்கு உட்படுத்தக் கூடாது. பலர்

ாண

அவற்வற கவளிப்படுத்துவது வருந்தத் தக் து. சாதாரண மக் ள்
உல ாயத

விஷயங் ளிகலகய

மனவதச்

கசலுத்துவார் ள்.

சீக ாங் ஆசான் ள் தங் ள் க ளரவத்வத இழக் லா ாது.
அசாதாரணத்

திறன் ள்

கவண்டும்

என்று

விரும்புவதன்

உள்க ாக் ம் என்ன? ஒரு சாத ாின் மனப்கபாக்வ யும் கவட்வ
வயயுகம அது எடுத்துக்

ாட்டு ிறது. பிவழயான

ாட்டமும்

ிவலயற்ற மனமும் உவடயவருக்கு ம த்தான ஆற்றல் எதுவும்
ிட்டாது. ஏகனன்றால்,
வவரயில் எது

ீங் ள் முழுவமயா

ஞானஒளி கபறாத

ன்வம, எது தீவம என்று தீர்மானிப்பகதல்லாம்

இந்த உலக ாாின் அளவுக ாவலச் சார்ந்ததா கவ இருக்கும்.
விஷயங் ளின் உண்வம இயல்வப
அவற்றின்

ீங் ள் அறிய மாட்டீர் ள்,

ர்மம் சார்ந்த கதாடர்வபயும் அறிய மாட்டீர் ள்.

மக் ளிவடகய

டக்கும் சண்வட சச்சரவு ள், பழி கூறுதல்,
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ஒடுக்குமுவற கபான்ற எல்லாகம அவர் ளுக் ிவடகய உள்ள
முன்விவனத் கதாடர்பான விஷயங் கள. இதவன அறியாமல்
ீங் ள் எடுக்கும்

டவடிக்வ

ள் கதால்வலயா

அவமயுகம

யன்றி ன்வம பயக் ாது. சாதாரண மக் ளின் ியாயங் ள், ன்றி
பாராட்டுதல், மனத்தாங் ல், சாி-தவறு ள் யாவும் இந்த உல ின்
ீதி ளால்

ஆளப்படுபவவ.

சாத ர் ள்

இவற்றில்

வனம்

கசலுத்தக் கூடாது. முழுஞானம் அவடயும் வவர, உங் ள்

ண்

ணால் ண்டகதல்லாம் சாிகய என்று எடுத்துக் க ாள்ள முடியாது.
ஒருவர் மற்கறாருவவரத் தாக்கு ின்றார் என்றால் அது அவர் ள்
இருவரும் தம் முன்விவனக்
ா வும் இருக் லாம்.

ணக்வ த் தீர்த்துக் க ாள்வதற்

ீங் ள் அதில் தவலயிடுவது அவர் ளது

தீர்வுக்கு இவடஞ்சல் விவளவிக் க் கூடும்.

ர்மம் என்னும்

முன்விவன,

ஒருவித

மனித

உடவலச்

சூழ்ந்திருக்கும்

கபாருள். மற்கறாரு பாிமாணத்தில் அது கபளதி
இருக்கும்.

இங்க

அது

வியாதியா வும்

ாிய

உருவில்

துன்பங் ளா வும்

கவளிப்படும்.
அசாதாரணத் திறன் ள் ஒவ்கவாருவருக்குள்ளும் ஏற் னகவ
உள்ளவவ தான்; இவடயறாத உண்மு சாதவனயின் மூலம் தான்
அவற்வற வளர்த்துக் க ாள்ளகவா வலுவுறச் கசய்யகவா முடியும்.
அந்தத் திறன் வள அவடவவத மட்டுகம குறிக்க ாளாக் ி ஒருவர்
சாதவனயில் ஈடுபடுவாகரயா ில் அவர் குறு ிய க ாக்கும் அழுக்
ாறவடந்த

மனமும்

க ாண்டவகர.

அவர்

எதற் ா

அந்த

ஆற்றல் வள கவண்டினாலும் சாி, அவருவடய அந்த ாட்டத்தில்
சுய லம்

கபாதிந்திருக் ிறது.

இவடஞ்சலாகும்.

அவருவடய

வடசியில்

அவருக்கு

சாதவனக்கு
எந்த

அது

ஆற்றலும்

ிவடக் ப் கபறாது.
(3)

சக்திச்கசறிவவக் வ யாளுதல்

சிலர்

ீண்ட

ாலம் ஆன்மீ ப் பயிற்சியில் ஈடுபடும் முன்னகர,

தங் ளது திறவன கசாதித்துப் பார்ப்பதற் ா
அளிக்

பிறருக்கு சி ிச்வச

விரும்புவர். உங் ள் சக்திச்கசறிவு குவறவா

பட்சத்தில்

வ வய

ீட்டி

சி ிச்வசயளிக்
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இருக்கும்

முயலும்

கபாது

க ாயாளியின் உடலில் குடிக ாண்டிருக்கும் ஆகராக் ியமற்ற
மலினமான

ாிய சீ-சக்திவய கபருமளவில் ஈர்த்துக் க ாண்டு

விடுவீர் ள்.

ஆகராக் ியமற்ற

இல்லாததாலும்

உங் ள்

சீ-சக்திவய

உடலுக்கு

எதிர்க்கும்

பாது ாப்பு

திறன்
க டயம்

இல்லாததாலும் க ாயாளிக்கும் உங் ளுக்கும் இவடகய ஒரு
இவணப்புத் தளத்வத உருவாக் ி விடுவீர் ள். சக்திச்கசறிவு
குன்றிய

ிவலயில் ஆகராக் ியமற்ற சீ-சக்தியிடமிருந்து பாது

ாத்துக் க ாள்ள முடியாது. இதனால்

ீங் ள் மிகுந்த அகசள

ாியத்துக்கு ஆளாவீர் ள். உங் வள பாது ாக்

எவரும் இல்வல

கயனில் ாளவடவில் உங் ளுவடய உடல் முழுவதிலும் க ாவய
வரவவழத்துக் க ாண்டு

விடுவீர் ள். எனகவ, சக்திச்கசறிவு

குன்றியவர் ள் பிறருக்கு சி ிச்வச அளிக் க் கூடாது. அசாதாரண
திறன் வள வளர்த்துக் க ாண்டு சக்திச்கசறிவவ ஓரளவுக்குச்
கசமித்துக் க ாண்டவர் ள் மட்டுகம சீக ாங்வ

பயன்படுத்தி

பிறருக்கு சி ிச்வச அளிக் லாம். சிலர் அசாதாரண திறன் வள
வளர்த்துக் க ாண்டு க ாய் தீர்க்கும் திறன் கபற்றாலும் மி வும்
ீழ் ிவலயில் இருக்

க ர்ந்தால் க ாவய குணப்படுத்த தாம்

சிறு ச் சிறு ச் கசமித்து வவத்துள்ள தங் ள் சக்திச்கசறிவவகய
பயன்படுத்துவார் ள். க ாங் என்பது அறிவாற்றலும் சக்தியும்
கூடிய உயிர்ப் கபாருள். அவத கசமிப்பது அவ்வளவு எளிதல்ல.
அப்படியிருக்

க ாங் ஆ ிய சக்திச்கசறிவவ கவளிப்படுத்துவது

கபாிய இழப்வப ஏற்படுத்தும். க ாங்வ

கவளியிட கவளியிட

உங் ள் தவலக்கு கமல் உள்ள சக்திக் ம்பம் குறு ிக் க ாண்கட
வந்து வடசியில் ாணாமல் கபாய்விடும். இத்தவ ய விரயத்தால்
அவடயப் கபாவது ஒன்றுமில்வல. அதனால், உங் ள் சக்திச்
கசறிவு குன்றியுள்ள கபாது பிறருக்கு வவத்தியம் பார்ப்பவத ான்
ஏற்றுக்

க ாள்வதில்வல.

எந்த

முவறவய

பின்பற்றினாலும்

உங் ள் கசாந்த சக்திவயகய விரயம் கசய் ிறீர் ள்.
சாத ாின் சக்திச்கசறிவு ஒரு

ட்டத்வத அவடயும் கபாது

அவாிடம் எல்லாவித அசாதாரண திறன் ளும் கவளிப்படும். இந்தத்
திறன் வளப் பயன்படுத்தும் கபாது
யுடன் இருக்

ீங் ள் மிகுந்த எச்சாிக்வ

கவண்டும். அதாவது, ஒருவரது திவ்வியக்
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ண்

திறந்ததும் அவர் அவத உபகயா ிக்

கவண்டும். பயன்படுத்தப்

படாமகல இருந்தால் அது மூடிக் க ாண்டு விடும். அதற் ா
அடிக் டி அதி

அளவில் அதன் மூலம் பார்த்துக் க ாண்கட

இருந்தாலும் சக்தி கபருமளவில் கவளிகயறி விடும். அப்படி
கயன்றால் அவத பயன்படுத்தகவ கூடாது என்று அர்த்தமா?
அல்லகவ அல்ல. அவத உபகயா ிக் கவ முடியாது என்றால் ாம்
உண்மு

சாதவன கசய்வதற்கு என்ன கபாருள்? அவத எப்கபாது

உபகயா ிக் லாம் என்பது தான் க ள்வி. உங் ளுவடய சாதவன
ஒரு

ட்டத்துக்கு

திரும்பவும்

வந்து,

ீங் ள்

கவளிகயற்றிய

சக்திவய

ிரப்பிக் க ாள்ளும் திறன் வந்த பிறகு தான் அதவன

ீங் ள் உபகயா ிக் லாம். ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சிவய கமற்
க ாண்டுள்ள சாத ர் ஒரு

ட்டத்வத அவடந்த பின்னர் அவர்

எவ்வளவு தான் க ாங்வ

கவளியிட்டாலும் தானியங் ியா ச்

கசயல்படும் ஃபாலுன், கசலவா ிய சக்திவய உருமாற்றி, திரும்ப
வும் க ாங்வ

ிரப்பி விடும். ஃபாலுன் தானா கவ சக்திச்கசறிவு

ஒகர அளவில் இருக்குமாறு பார்த்துக் க ாள்ளும். இதனால்
ஃபாலுன் க ாங் சாத ாின் க ாங் சிறிதும் குவறவதில்வல. இது
ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயின் சிறப்பியல்பு. இந்த

ிவல வரும்

வவர திறன் வள உபகயா ிக் க் கூடாது.
4.

திவ்வியக் ண் (டியன்மூ)

(1)

திவ்வியக் ண்ணின் திறப்பு

திவ்வியக்

ண், க ற்றியின் வமயத்திற்கும் இரு புருவங் ளுக்கும்

மத்தியில் உள்ள ஷாங் ன் 20 புள்ளிக்கும் இவடப்பட்ட பகுதியில்
அவமந்துள்ளது. சாதாரண மக் ள் தங் ள் ஊனக் ண் ளால்
பார்ப்பது

ாமிரா படம் பிடிப்பது கபாலகவ கசயல்படு ிறது.

பார்க்கும் கபாருளின் கதாவலவுக்கும், ஒளியின் தன்வமக்கும்
ஏற்ப கலன்ஸின் அளவும்
ின்றன.

ண்

ண்ணின் பாவவயும் சாி கசய்யப் படு

ரம்பு ள் வழிகய மூவளயின் பின்பகுதியிலுள்ள

ஷாங் ன்: இரு புருவங் ளுக்கும் டுவில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.
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கூம்பு பா த்தில் பிம்பங் ள் படி ின்றன.
எனப்படும் அற்புதத் திறன், திவ்வியக்
யா

ஊடுருவும் பார்வவ

ண்ணின் மூலம் க ரடி

கவளிகய க ாக்கும் ஆற்றல், மூவளயின் இந்தப் பகுதிக்கு

ஏற்படுவதால் தான் சாத்தியமா ிறது. ஒரு சாமானிய
திவ்வியக்

ண் மூடிய

பாின்

ிவலயில் தான் இருக்கும். ஏகனனில்

அக் ண்ணின் முக் ிய திறப்பு வழி இறுக் மா வும் இருளவடந்தும்
இருக்கும். அங்க

சீ-சக்தி சாரகமா பிர ாசகமா

சிலருக்கு பார்க்

முடியாதவாறு இந்தத் திறப்பு வழி அவட

ாணப்படாது.

பட்டிருக்கும்.
ஆன்மீ

சாதவனயில், திவ்வியக்

முதலாவதா

ண்வணத் திறப்பதற்கு,

புறச்சக்திவயகயா அல்லது

மது சாதவனயால்

கபற்ற சக்திவயகயா உபகயா ித்து அதன் பாவதவயத் திறக் ி
கறாம். இந்தப் பாவதயின் வடிவம் ஆளுக்க ற்றவாறு மாறுபடும்.
முட்வட வடிவிகலா வட்ட வடிவமா கவா சதுரமா கவா அல்லது
முக்க ாணமா கவா இருக்கும்.

ீங் ள் சாதவனயில் முன்கனறிய

பின்னர் அந்தப் பாவத ஒரு சாியான வட்ட வடிவுக்கு வரும்.
இரண்டாவதா

உங் ளுவடய குரு ஒரு

குரு இன்றி சுயமா
அவத

ண்வணக் க ாடுப்பார்.

சாதவன கசய்பவரா

ீங் ள் இருந்தால்

ீங் கள உருவாக் ிக் க ாள்ள கவண்டும். மூன்றாவதா

உங் ள் திவ்வியக்

ண்ணின் இடத்தில் சீ-சக்தி சாரம்

ாணப்பட

கவண்டும்.
வழக் மா
இரு

ாம்

மது இரு

ண் ளும் தான்

ண் ளால் பார்க் ிகறாம். இந்த

ம்வம இதர பாிமாணங் ளில் உள்ளவற்

வறப் பார்க் கவாட்டாமல் தடுக் ின்றன. இவவ ஒரு க டயம்
கபால கசயல்பட்டு

மது கபளதி ப் பாிமாணத்திலுள்ள கபாருட்

வள மாத்திரம் பார்க்கும்படி கசய் ின்றன. திவ்வியக்
திறப்பதன் மூலம் இவ்விரு
ம்மால் பார்க்

இயலும். மி

கமலும் ஒரு சத்திய

ண்வணத்

ண் வளயும் உபகயா ிக் ாமகலகய
உயாிய

ிவலவய அவடந்த பிறகு

யனத்வதப் கபறுவதற் ான சாதவனவயயும்

ம்மால் கசய்ய முடியும். அவத அவடந்த பின்னர் திவ்வியக்
ண்ணின்

மூலமா வும் இரு புருவங் ளின்

மத்தியிலிருக்கும்

ஷாங் ன் என்னும் அக்குபங்சர் புள்ளியிலிருந்தும் சத்திய யனத்தின்
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வழியா ப் பார்க்

இயலும். கபளத்த பிாிவின் படி ஒவ்கவாரு

வியர்வவ துவாரமும் ஒரு

ண் தான், உடல் முழுவதும்

ண் ள்

உள்ளன. டாவ் பிாிவின்படி ஒவ்கவாரு அக்குபங்சர் புள்ளியும் ஒரு
ண் தான். எனினும் முக் ியமான வழி திவ்வியக்

ண்ணிடகம

உள்ளது. எனகவ முதலில் அவதத் தான் திறக் கவண்டும். பயிற்சி
மு ாமிலுள்ள ஒவ்கவாருவாின் உள்களயும் திவ்வியக்
தற் ான சாதனங் வள

ண் திறப்ப

ான் கபாருத்து ிகறன். விவளவு ள்

அவரவர் உடல் தன்வமக்க ற்ப கவறுபடும். பாவத இருட்டா
இருந்தால், சிலர் ஆழ் ிணறு கபால ஒரு

ாிய துவளவயக்

ாண்பர்; மற்றவர் ள் கவண்ணிற சுரங் த்வத
எதிகர கபாருட் வளக்

ாண முடிந்தால் திவ்வியக்

ாண்பார் ள்;
ண் திறக் ப்

கபா ிறது என்று அர்த்தம். கபாருட் ள் சுழல்வவதச் சிலர்
பர். இவவகயல்லாம் தான் திவ்வியக்

ண் திறப்பதற் ா

ாண்

ஆசான்

ஏற்படுத்தியவவ. திவ்வியக் ண் துவளத்கதடுக் ப் பட்டவுடன்
உங் ளால் அதன் மூலம் பார்க்
திவ்வியக்

முடியும். சிலருக்கு தங் ள்

ண் வழிகய ஒரு கபாிய

அவர் ள் புத்தாின்

ண் கதன்படும். அவத

ண்கணா என்று

யில் அது அவர் ளுவடய

ிவனப்பார் ள். உண்வம

ண்கண தான். கபரும்பாலும் இது

கபான்ற சாத ர் ள் பிறவியிகலகய

ற்பண்பு வாய்ந்தவர் ளா

இருப்பார் ள்.
எமது புள்ளி விவரத்தின்படி ஒவ்கவாரு முவற
உவர

ாம் கதாடர்

ி ழ்த்தும் கபாதும் கூடியுள்களாாில் பாதிப் கபர் ளுக்கு

திவ்வியக்

ண் திறக் ப் பட்டுள்ளது. திவ்வியக்

ண் திறக் ப்

பட்டால் ஒரு பிரச்வன எழக்கூடும். ஒருவாின் ஷின்ஷிங் கபாதிய
அளவு உயர்ந்திராவிட்டால் திவ்வியக்

ண்வண பயன்படுத்தி

அவர் க டுதலான கசயல் ள் புாியக் கூடும். இவதத் தடுப்ப
தற் ா கவ
திவ்வியக்

ான் க ரா

‘ஞானப் பார்வவ’

ிவலயில் உங் ள்

ண்வணத் திறக் ிகறன். அதாவது, மி வும் கமல் ிவல

யில், உங் ள் திவ்வியக்

ண்வணத் திறக் ிகறன். இதன் மூலம்

கவற்றுப் பாிமாணங் ளின்

ாட்சி வள க ரடியா க்

சாதவனயில் கதான்றும் அ க்

ாட்சி வளக்

ாணவும்

ாணவும் முடியும்.

இதனால் உண்மு சாதவனயில் ம்பிக்வ வலுப்கபறும். புதிதா
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சாதவனவயத் கதாடங்குபவாின் ஷின்ஷிங் தரம் அசாதாரண
சக்தி பவடத்தவாின்

ிவலவய எட்டியிராது. எனகவ அசாதா

ரணத் திறன் ிட்டியதும் அவர் ள் தவறு ள் கசய்ய முவனயலாம்.
ஒரு சிறிய உதாரணம்:

ீங் ள் கதருவில்

டந்து கசல்லும்கபாது

லாட்டாி விவளயாடும் இடத்திற்கு வரு ிறீர் ள், அப்கபாது ீங் ள்
முதற்பாிவசத் தட்டிக் க ாண்டு கபாய் விடலாம். இவத அனும
திக் முடியாது. மற்கறாரு ாரணம்: ான் கபாிய அளவில் மக் ள்
கதாவ யினருக்கு திவ்வியக்
யில் திவ்வியக்
உடவல

ண்வணத் திறக் ிகறன்.

ீழ் ிவல

ண் திறக் ப் பட்டால், எல்கலாராலும் மனித

ஊடுருவிப்

பார்க் வும்

சுவற்றுக் ப்பால்

கபாருட் வளப் பார்க் வும் முடியும்.
ள், மானிட சமுதாயம் என்று

இருக்கும்

ற்பவன பண்ணிப் பாருங்
ாம் இவத பிறகு கசால்ல

முடியுமா? மானிட சமுதாயம் மி வும் சீர்குவலந்து விடும். எனகவ
இவத அனுமதிக் கவா இந்த ிவலவய எட்ட விடகவா முடியாது.
அதுவுமன்றி சாத ர் ளுக்கு இதனால் எந்த

ன்வமயுமில்வல.

இது பற்றுதல் வள வளர்க் கவ தூண்டும். ஆ கவ ாம் ீழ் ிவல
யில் திவ்வியக்

ண்வணத் திறக்

மாட்கடாம். க ரடியா

உயர்

ிவலயில் திறந்து விடுகவாம்.
(2)

திவ்வியக் ண்ணின் ிவல ள்

திவ்வியக்

ண்ணிற்குப் பல

ிவல ள் உண்டு. அந்தந்த

ிவல

ளுக்க ற்ப அது கவவ்கவறு பாிமாணங் வளப் பார்க்கும். புத்த
மதத்தின்படி ஐந்து

ிவல ள் உள்ளன: ஊனப் பார்வவ, சுவர்க் ப்

பார்வவ, ஞானப் பார்வவ, ியதிப் பார்வவ மற்றும் புத்த பார்வவ.
ஒவ்கவாரு
ளா

ிவலயும் கமல், இவட மற்றும்

ீழ் என மூன்று

பிாிக் ப் பட்டுள்ளன. சுவர்க் ப் பார்வவ

அவதவிட

ீழ் ிவலயிலும்

வற்வற மட்டுகம

ிவல

ிவலயிலும்

மது இந்தப் பருவுல த்வதச் கசர்ந்த

ாண முடியும். ஞானப் பார்வவ

ிவலயிலும்

அதற்கு கமற்பட்ட ிவல ளிலும் மட்டுகம கவறு பாிமாணங் வளக்
ாண முடியும். ஊடுருவும் பார்வவ எனப்படும் அசாதாரணத்
திறனுவடயவர் ள், மி த் துல்லியமா , ஸி.டி.ஸ்க வன விட கதளி
வா

விஷயங் வளப் பார்ப்பார் ள். ஆனால் அவர் ள் பார்ப்பது
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எல்லாம் இந்த கபளதி

உல த்திற்கு உட்பட்டவவகய.

வாழும் இந்தப் பாிமாணத்வதக்
கசல்லாது. திவ்வியக்

ாம்

டந்து அவர் ளின் பார்வவ

ண்ணின் உயர் ிவலவய எட்டியதா

அது

ருதப்பட மாட்டாது.
ஒரு

பாின் திவ்வியக்

ண்ணின்

ிவலவய

ிர்ணயிப்பது

அங்குள்ள சீ-சக்தி சாரத்தின் அளவு, பிரதான வழியின் அவடப்
பின் அளவு, பிர ாசம் மற்றும் அ லம் ஆ ியவவ தான். திவ்வியக்
ண் எவ்வாறு முழுவமயா
மாய்

திறக் ப்பட முடியும் என்பவத நுட்ப

ிர்ணயம் கசய்வது உட்புற சீ-சக்தி சாரம் தான். குறிப்பா

கசால்லப் கபானால் ஆறு வயதிற்குட்பட்ட ஒரு குழந்வதயின்
திவ்வியக்

ண்வணத் திறப்பது மி

எளிது.

ான் என் வ வயப்

பயன்படுத்த கவண்டுகமன்பது கூட இல்வல. ான் கபசத் கதாடங்
ியதுகம அது திறந்து க ாண்டு விடும். சிறு குழந்வத ளுக்கு
மது உல த்தின் எதிர்மவறத் தாக் ங் ள் எதுவும் படிந்திராது,
அவர் ள் எந்தத் தவறும் கசய்திருக்

மாட்டார் ள். ஆறு வயதிற்கு

கமற்பட்ட குழந்வத ளுக்க ா, வளர வளர கவளியுல ின் தாக் ம்
அதி மா ப் படியத் கதாடங்குவதனால் அவர் ளது திவ்வியக்
ண்வணத் திறப்பது

டினமா ி விடும். தரக்குவறவான

ல்வி,

தவறான வளர்ப்பு, முவறக டு ஆ ியவற்றால் சீ-சக்தி சாரம்
வீணா ி சிலருக்கு

வடசியில் ஒரு

ட்டத்தில் அழிந்கத கபாய்

விடும். சீ-சக்தி சாரத்வத முற்றிலும் இழந்தவர் ள் உண்மு
சாதவன புாிவதன் மூலம் அதவன மீண்டும் திரும்பப் கபற முடி
யும். ஆனால் அதற்கு
மா

இருக்

ீண்ட

ாலம் பிடிக்கும், உவழப்பும்

டின

கவண்டும். ஆ , சீ-சக்தி சாரம் என்பது அவ்வளவு

அாியது.
சுவர்க் ப் பார்வவ ிவலயில் மக் ளுக்கு திவ்வியக் ண் திறப்
பவத

ான் பாிந்துவரப்பதில்வல. ஏகனன்றால், சாத ாின் சக்திச்

கசறிவு குவறவா
மூலம்
அதி

இருக்குமானால் அவர் திவ்வியக்

ண்ணின்

ாணும் கபாது சாதவன கசய்து கச ாித்தவதக்

ாட்டிலும்

அளவு சக்திவய இழந்து விடு ிறார். அதி

றவல இழந்து விட்டால் திவ்வியக்

அளவில் ஆற்

ண் மூடிக் க ாண்டு விடும்.

மீண்டும் அவதத் திறப்பது எளிதல்ல. ஆ கவ தான்
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ான்

மக் ளுக்கு திவ்வியக் ண்வணத் திறக்கும் கபாது ஞானப்பார்வவ
ிவலயில் தான் திறக் ிகறன். அவர் ளுவடய பார்வவ கதளிவா
கவா கதளிவற்கறா இருந்தகபாதிலும் அவர் ளால் கவற்று பாி
மாணங் ளின் கபாருட் வளக்

ாண முடியும். ஒருவாின் பிரத்தி

கய த் தன்வமக்க ாப்ப கதளிவா வும் விட்டு விட்டும் கதளிவின்
றியும்

ாண்பர். குவறந்த பட்சம் உங் ளால் ஒளிவயக்

ாண

முடியும். இது உயர் ிவல க ாக் ி முன்கனறுவதில் சாத ருக்கு
பயனளிக்கும். சாிவர பார்க்

முடியாதவர் ள்

ன்கு சாதவன

புாிவதன் மூலம் அவத ஈடு கசய்து க ாள்ள முடியும்.
சீ-சக்தி சாரம் குவறவா
ருப்பு கவள்வள
சாரம் அதி மா

உள்ளவர் ளின் திவ்வியக்

ிறங் ளில் தான்
இருப்பவர் ளால்

வர்ணங் ளுடனும்

ண்ணில்

ாட்சி ள் கதாியும். சீ-சக்தி
ாட்சி வளத் கதளிவா வும்

ாண முடியும். சீ-சக்தி சாரம் எந்த அளவுக்கு

இருக் ிறகதா அந்த அளவுக்கு

ாட்சி ள் துல்லியமா த் கதாியும்.

ஆனால், மக் ள் கவவ்கவறு வவ ப்பட்டவர் ள். சிலருக்குப்
பிறவியிகலகய திவ்வியக்
அது இறுக் மா
கபாது படிப்படியா

ண் திறந்திருக்கும். கவறு சிலருக்க ா

அவடபட்டிருக்கும். திவ்வியக்

ண் திறக்கும்

இதழ் பிாிந்து மலர் விாிவது கபால வடிவங்

ள் கதாியும். தியானத்தில் அமர்ந்திருக்வ யில் திவ்வியக்

ண்

பிரகதசத்தில் கவளிச்சம் கதாியும். ஆரம்பத்தில் அவ்வளவு பிர ாச
மா த் கதாியாவிட்டாலும் கபா ப் கபா
மாறும். சிலருக்கு திவ்வியக்
அதனால் கதாடக்

ண் மி

அது சிவப்பு

இறுக் மா

ிறமா

மூடியிருக்கும்.

ிவலயில் அவர் ளுக்கு சிரமமா

இருக்கும்.

பிரதான பாவதவயச் சுற்றியும் இரு புருவங் ளின் மத்தியிலும்
உள்ள தவச ள் உள்க ாக் ி முறுக் ிப் பிழிவவதப் கபால் இறு ிக்
க ாள்ளும். க ற்றிப் கபாட்டு ளும் க ற்றி கமடும் வீங் ி வலிப்
பது கபால் இருக்கும். இவவகயல்லாம் திவ்வியக் ண் திறப்பதற்
ான அறிகுறி ள். எளிதா திவ்வியக் ண் திறக் ப் கபற்றவர் ள்
திடீகரன்று சில

ாட்சி வளக்

ாண்பர். என்னுவடய பயிற்சி

மு ாமில் சிலர் தன்வனயறியாமல் என்னுவடய ியதிச் கசறிவுடல்
(ஃபாஷன்) வள பார்த்து விடுவார் ள். உடகன
முயலும்

கபாது

அந்த

ாட்சி
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மவறந்து

ன்கு பார்க்

விடும்.

ஏகனனில்

அப்கபாது அவர் ள் தம் கபளதி க்
முயன்றிருப்பார் ள்.
கதாியும்

கபாது

ண் ள் மூடிய
ண் வளத்

ண் ள் மூலம் பார்க்
ிவலயில் சில

திறக் ாமல்

அகத

ாட்சி ள்
ிவலயில்

இருந்தால்

ாட்சி ள் கதளிவாகும். ஊன்றிப் பார்க்

சாதாரணக்

ண் வளயும் பார்வவ

முயன்று

ரம்பு வளயும் உபகயா ித்து

விட்டால் ாட்சி மவறந்து விடும்.
ஒருவாின் திவ்வியக்
திவ்வியக்

ண் திறப்பு

ிவலக்க ற்ப அவரது

ண் பார்க்கும் பாிமாணங் ள் கவறுபடும். சில விஞ்

ஞான ஆராய்ச்சி வமயத்தினர் இந்த விஷயத்வதப் புாிந்து க ாள்ளத்
தவறி விடு ின்றனர். இதனால் சில சீக ாங் பாிகசாதவன ளுக்கு
எதிர்பார்த்த முடிவு ள்

ிட்டுவதில்வல. சில சமயங் ளில் முடிவு

க ர்மாறா கவ இருந்திருக் ிறது. உதாரணமா , ஒரு
அசாதாரண சக்தி வள ஆய்வதற் ா

ிறுவனம்

ஏற்பாடு கசய்திருந்தது.

அரக்கு முத்திவரயிட்டு மூடப்பட்டிருந்த கபட்டியினுள் இருக்கும்
கபாருட் வளக்

ண்டறியுமாறு சில சீக ாங் ஆசான் ள் க ட்டுக்

க ாள்ளப்பட்டனர். ஒவ்கவாருவாின் திவ்வியக்
யும் கவவ்கவறா
கவறா

ண்ணின்

இருந்ததால் அவர் ளின் விவடயும் கவவ்

இருந்தன. ஆராய்ச்சியாளர் ள் திவ்வியக்

ண் என்பகத

கபாய், இது கவறும் ஏமாற்று வித்வத என்று முடிவு
சாதாரணமா ,

ிவல

ீழ் ிவலயில் திவ்வியக்

ட்டினர்.

ண் திறக் ப் பட்டவர்

ளுக்கு இது கபான்ற கசாதவன ளில் சாத மான முடிவு ள்
ிட்டும். சுவர்க் ப் பார்வவ ிவலயில் இந்த கபளதி ப் பாிமாணத்
திலுள்ளவற்வற மட்டுகம திவ்வியக்
திவ்வியக்

ண்

ாண முடியும். ஆ கவ

ண் பற்றி ஏதுகம அறியாதவர் ள் இந்த ிவலயிலுள்ள

வர் வள ம த்தான ஆற்றல் பவடத்தவர் ளா க்

ருதுவார் ள்.

உயிருள்ள, உயிரற்ற எல்லாப் கபாருட் ளும் ஒவ்கவாரு பாிமாணத்
திலும் கவவ்கவறான வடிவங் ளும், அவமப்பு ளும் கபற்றிருக்கும்.
உதாரணமா , கதாழிற்சாவலயில் ஒரு குவவள உருவாக் ப்பட்ட
வுடன் கவறு பாிமாணத்தில் அறிவுத் திறன் வாய்ந்த ஓர் உயிர்
உருவா ி விடும். கமலும், இந்த உயிர் கதான்றும் முன், அது கவறு
ஏகதா ஒன்றா

இருந்திருக்கும். திவ்வியக்

ண்

ீழ் ிவலயில்

திறந்திருப்பவர் ளுக்கு குவவள கதாியும். அதற்கு கமலுள்ள
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ிவலயில் அந்த அறிவுத்திறனுள்ள உயிர் கதாியும். அதனிலும்
உயர்வான

ிவலயில் அந்த உயிர் கதான்றுவதற்கு முன் அது

உருவா க் ாரணமான மூலப் கபாருள் இன்னகதன்று கதாியும்.
(3)

ஞான திருஷ்டி

திவ்வியக்

ண் திறக் ப்பட்டவுடன் சிலருக்கு ஞான திருஷ்டி என்

னும் அசாதாரண ஆற்றல் உண்டாகும். அவர் ளால் ஆயிரம்
வமல் ளுக் ப்பால் உள்ள கபாருட் வளக் ாண முடியும். ஒவ்கவாரு
மனிதருக்கும் கவகறாரு பாிமாணத்தில் பிரத்திகய மா

ஒரு

பிரகதசம் உண்டு. அந்தப் பிரகதசத்தில் அவர் ஒரு பிரபஞ்சம்
அளவுக்கு கபாியதா

இருப்பார். அவருவடய அந்தக் குறிப்பிட்ட

பிரகதசத்தில் அவருவடய க ற்றிக்கு எதிகர ஒரு
ளது. இந்த கபளதி

பாிமாணத்தில் அது

எல்கலாருக்குகம இந்த

ண்ணுக்கு புலப்படாது.

ண்ணாடி உண்டு. ஆனால் உண்மு

சாதவன எதுவும் கசய்யாதவர்க்கு இந்தக்
இருக்கும். சாத ாின்
அது திரும்பிய

ண்ணாடி உள்க ாக் ி

ண்ணாடி கமதுவா த் திரும்பக் கூடியது.

ிவலயில் சாத ர் எவதப் பார்க்

அவத பிரதிபலித்துக்
கபால

ண்ணாடியும்

ண்ணாடி உள்

ாட்டும். இங்குள்ள

விரும்பு ிறாகரா
பாின் அளவவப்

கபாியது. அவர் விரும்புவவதகயல்லாம்

ண்ணாடியில் பார்க் முடியும். ஆனால் ண்ணாடியில் கதாிவவத
உடகன பார்க்

முடியாது. பிரதிபலிக்கும் பிம்பம் ஒரு

ணமாவது

ண்ணாடியில் தங் ியிருக் கவண்டும். அப்கபாது தான் பிம்பத்வத
பார்க்

முடியும். பார்த்த மறு ணகம

ண்ணாடி திரும்பி விடும்.

இவ்வாறு அது இவடயறாது புரண்டு க ாண்கட இருக்கும்.
வினாடிக்கு இருபத்து

ான்கு ஃபிகரம் ள் ஓடுவதால் ஃபிலிம் ஒரு

கதாடர் ாட்சிவயத் தரு ிறது. இந்தக்
அதிவிவரவா

ண்ணாடிகயா அதனிலும்

புரண்டு க ாள்வதால் பிம்பங் வள கதாடர்ந்தும்

கதளிவா வும் பார்க் இயலும். இதுதான் ஞான திருஷ்டி என்பது.
இதன் தத்துவம் இத்தவன எளியது. மி வும் ர சியமா
பட்டிருந்தது. அப்படியும்

வவக் ப்

ான் சில வாி ளிகலகய இவத கவளி

யிட்டு விட்கடன்.
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(4)

பாிமாணங் ள்

மது க ாக் ில் பாிமாணங் ள் மி வும் சிக் லானவவ. தற்கபாது
ாம் வாழும் உலவ ச் கசர்ந்த பாிமாணத்வத மட்டுகம மனித
இனம் அறியும். மற்ற பாிமாணங் ள் இன்னும் ஆய்ந்தறியப்
படாமகல உள்ளன. பாிமாணங் வளப் பற்றி கசால்வதானால்,
சீக ாங் ஆசான் ளா ிய

ாங் ள் இதர பாிமாணங் ளின் பல

ிவல வளக் ண்டுள்களாம். தத்துவ ாீதியா இவற்வற விளக் வும்
முடியும். ஆனால் விஞ்ஞான ாீதியா
உள்ளன.
கபளதி

இவவ

ிரூபிக் ப் படாமல்

ீங் ள் ஒப்புக் க ாள்ளாவிடினும் சில விஷயங் ள்

மது

பாிமாணத்திலுகம கவளிப்படத் தான் கசய் ிறது. உதார

ணமா , கபர்முடா முக்க ாணம் (Bermuda Triangle) அல்லது
வசத்தானின் முக்க ாணம் என்று குறிப்பிடப்படும் தீவு ளின்
கதாகுப்பான ஓர் இடம் அட்லாண்டிக்
பகுதியில் சில

ப்பல் ள்

டலில் உள்ளது. அந்தப்

ாணாமல் கபாய் விட்டன, சில விமா

னங் ளும் மவறந்து விட்டன, சில ஆண்டு ளுக்குப் பின் மீண்டு
வந்தன. எப்படி என்று யாராலும் விளக்

முடியவில்வல. மானிட

சிந்தவனயின் க ாட்பாடு வளத் தாண்டி எவரும் கசன்றதில்வல.
உண்வமயில், அந்த முக்க ாணம் கவகறாரு பாிமாணத்துக்குச்
கசல்லும் வழியாகும்.

ாம் அறியும்

தவு வளப் கபால் திட்ட

வட்டமான வடிவமின்றி அந்த நுவழவாயில்
திருக்கும். அந்தக்
தில்

ிவலயற்று அவமந்

தவு ள் தற்கசயலா த் திறந்திருக்கும் சமயத்

ப்பல் அங்கு பிரகவசிக்

க ர்ந்தால் அது எளிதா

கவறு

பாிமாணத்துக்கு கசன்று விடும். பாிமாணங் ளின் வித்தியாசத்வத
மனிதர் ளால் உணர முடியாது. அவர் ள் திடீகரன்று கவறு
பாிமாணத்தில் பிரகவசித்து விடலாம்.
அந்த உல ிற்குமிவடகய உள்ள
புாியக் கூடியதல்ல. அங்க
என்பது இங்கு ஒரு புள்ளியா
அதுவும் ஒரு
கூடும்.

ம்முவடய உல ிற்கும்

ால, இட மாறுதல் ள் எளிதில்

ஆயிரக்

ணக் ான வமல் தூரம்

இருக் லாம். அதாவது, இதுவும்

ட்டத்தில் ஒகர இடத்தில் ஒகர க ரத்தில் அவமயக்

ப்பல் ஒரு

ணம் அங்கு ஊசலாடி விட்டுத் தற்கசயலா

திரும்பி வரக் கூடும். ஆனால் இங்க அதற்குள் பல பத்தாண்டு ள்
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ழிந்திருக்கும். ஏகனன்றால் இரண்டு பாிமாணங் ளின்
கவவ்கவறா

ாலமும்

உள்ளது. கமலும் ஒவ்கவாரு பாிமாணத்திலும் இது

கபான்ற ஒருங் ிவணந்த பல உல ங் ள் உள்ளன. வாிக்க ாடு
ளும் உருண்வட வடிவு ளும் க ாண்டு விவாிக் ப்படும் அணுக்
கூற்றின் வவரபடம் கபால, இவவகயல்லாம் சிக் லானவவ.
இரண்டாம் உல ப் கபாருக்கு ான் ாண்டு ள் முன்பு, ஆங் ி
கலய விமானி ஒருவர் பணி

ிமித்தம் தனியா

வானில் பறந்து

க ாண்டிருந்தார். அப்கபாது பயணத்தினிவடகய இடியுடன் கூடிய
புயலில் அவர் சிக் ிக் க ாண்டு விட்டார். அனுபவமுள்ள விமானி
யாதலால் பயன்படுத்தப்படாத ஒரு விமானதளத்வத அவரால்
ண்டு பிடிக்

முடிந்தது. அது

கவறானகதாரு

ாட்சிவயக்

ண்ணில் பட்டதுகம முற்றிலும்
ண்டார். திடீகரன்று கம ங் கள

இல்லாமல் அங்கு கவய்யில் அடித்துக் க ாண்டிருந்தது. ஏகதா
கவற்றுல ிலிருந்து வந்திறங் ியது கபால் கதான்றியது. அந்த
விமானதளத்திலிருந்த விமானங் ள் மஞ்சள்

ிறத்தில் இருந்தன.

தவரயில் மனிதர் ள் கவவலயில் மும்முரமா

ஈடு பட்டிருந்தனர்.

அவருக்கு மி

விகனாதமான உணர்கவற்பட்டது. அவர் தவர

யிறங் ியதும் யாருகம அவவரக்

ண்டு க ாள்ளவில்வல. ராடார்

கூட அவருடன் கதாடர்பு க ாள்ளவில்வல. வானம் கவளி வாங் ி
விட்டபடியால் விமானி
இந்த விமான தளத்வத

ிளம்பிப் கபா

ிச்சயித்தார். சற்று முன்

ண்டு பிடித்த அகத இடத்வத வானில்

விமானம் அவடயவும் மீண்டும் இடியுடன் கூடிய புயலில் அவர்
சிக் ிக்

க ாண்டார்.

வடசியில்

ஒருவாறு

கசர

கவண்டிய

இடத்வத அவடந்தார். இந்த விஷயத்வதக் கூறியகதாடல்லாமல்
பதிகவட்டிலும் குறித்து வவத்தார். ஆனால் அவருவடய அதி ாாி
அவவர

ம்பவில்வல.

ான் ாண்டு ளுக்குப் பின் இரண்டாம்

உல ப் கபார் கதாடங் ியது. அந்த விமானி இப்கபாது, முன்பு
ண்ட அகத விமான தளத்திற்கு மாற்றப்பட்டார்.

ான் ாண்டு

ளுக்கு முன்பு தாம் கசன்றவடந்த அகத விமான தளத்தில்
அகத

ாட்சி தான் இது என்று அவர்

ண்ட

ிவனவு கூர்ந்தார். சீக ாங்

ஆசான் ளா ிய எங் ளால் இதற்கு விளக் ம் தர முடியும். அந்த
விமானி

பின்னாட் ளில்

கசய்ய
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கவண்டிய

கசயவல

ான் ாண்டு ளுக்கு

முன்கப

கசய்திருந்தார்.

பணி

கசய்ய

கவண்டிய வருங் ாலத்துக்கு முன்னகர அவர் அங்கு கசன்று
விட்டு பின்னர் ி ழ் ால வடமுவறக்கு வந்தார்.
5.

சீக ாங் சி ிச்வசயும் மருத்துவமவன சி ிச்வசயும்

சீக ாங் சி ிச்வசயின் க ாட்பாடு ள் மருத்துவமவன ளில் தரப்
படும் சி ிச்வசயிலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டவவ. கமற் த்திய
சி ிச்வச

முவற

சாதாரண

பயன்படுத்து ிறது.

சமூ த்தினாின்

ஆய்வுக்கூட

வடமுவறவயப்

பாிகசாதவனயும்

எக்ஸ்கர

கசாதவனயும் கசய்த பிறகும் கூட மருத்துவர் ளால் இந்த கபளதி
ிவலயின் பாிமாணத்தில் தான் க ாய் ளின் மூலத்வத அறிய
முடி ிறது. கவற்று பாிமாணத்தில்
வள அவர் ளால்

ிலவும் அடிப்பவட

ாரணங்

ாண முடிவதில்வல. அதனால் க ாயின்

ாரணம் அவர் ளுக்கு புாியாமல் கபாய் விடு ிறது. க ாய் மி த்
தீவிரமா

இல்லாத பட்சத்தில் மருந்து ளால் க ாயின் மூல

ாரணத்வத அ ற்றகவா ஒழித்து விடகவா முடியும். (கமற் த்திய
மருத்துவப்படி க ாயின் மூல
வழக் ில்

ர்மத்தின்

ாரணம்

ிருமி ள் என்றும் சீக ாங்

டன் என்றும் கசால்வர்.) க ாய் முற்றிய

ிவலயில் இருந்தால் மருந்து ளால் எவ்வித பயனும் இராது.
மருந்து ளின்

அளவவக்

கூட்டினால்

க ாயாளியால்

தாங்

முடியாது. எல்லா க ாய் ளுகம இந்த உல த்து விதி ளுக்குக்
ட்டுப்பட்டவவ அல்ல. சில வியாதி ள் மி த் தீவிரமானவவ,
இவ்வுல

வவரயவறவய மீறியவவ. ஆ கவ மருத்துவமவன

ளால் இவற்வற குணப்படுத்த இயலாது.
சீன மருத்துவம்

மது

ாட்டின் பாரம்பாிய விஞ்ஞானமா

விளங் ி வந்துள்ளது. மனித உடவலப் பண்படுத்தி அசாதாரணத்
திறன் வள வளர்க்கும் ஆன்மீ

சாதவனகயாடு ஒன்றியது இந்த

மருத்துவ விஞ்ஞானம். ஆன்கறார் மனித உடவலப் பண்படுத்து
வதில் விகசஷ வனம் கசலுத்தினர். ன்ஃபூஷிய பிாிவினர், டாவ்,
கபளத்த பிாிவினர் எல்கலாரும்,

ன்ஃபூஷியமத மாணாக் ரும்

கூட தியானத்திற்கு முக் ியத்துவம் அளித்தனர். தியானத்தில்
அமர்வது ஒரு தனித்திறனா க்
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ருதப்பட்டது. அவர் ள் உடற்

பயிற்சி பழ ாவிடினும்

ாளவடவில் சக்திச்கசறிவும் அசாதாரண

ஆற்றல் ளும் வ வரப் கபற்றனர். சீன அக்குபங்சர் மூலம் மனித
உடலில் உள்ள சக்திப் பாவத21 வள அவ்வளவு துல்லியமா
படிக்

ண்டு பிடிக்

எப்

முடிந்தது? அக்குபங்சர் புள்ளி களல்லாம்

ஏன் படுவ க் க ாட்டில் கபாருத்தப் படவில்வல? ஏன் குறுக்கும்
க டுக்குமா

அவவ அவமயவில்வல? ஏன் கசங்க ாடு ளால்

அவவ இவணக் ப்பட்டுள்ளன? இவ்வளவு துல்லியமா

வவர

படமாக் ப் பட்டது எவ்வாறு? அசாதாரணத் திறன் பவடத்த
மனிதரால் இன்வறக்கும் சீன மருத்துவர் ள் அன்று கவளிப்படுத்
தியவற்வற

ண்கூடா ப் பார்க்

இயலும். ஏகனனில் கபாதுவா

கவ அன்வறய சீன மருத்துவர் ள் எல்லாம் அற்புத சக்தி ள்
உவடயவர் ளா

இருந்தனர். சீன வரலாற்றின்படி லீஷுஜன்,

ஸுன் ஸுமியாவ், பியன் சுய மற்றும்

ுவாட்கவா 22 ஆ ிய

மருத்துவர் ள் அற்புத சக்தி ள் கபற்ற சீக ாங் ஆசான் ளா த்
தி ழ்ந்தனர். வழிவழியா

தவலமுவற ளால் வ யாளப் பட்டதில்

இன்று சீன மருத்துவம் அசாதாரணத் திறன் வள இழந்து கவறும்
கதாழில்

நுட்பத்வத மட்டுகம பற்றிக் க ாண்டுள்ளது. முன்

ாலத்தில் க ாவயப் பற்றி அறிய சீன மருத்துவர் ள் அசாதா
ரணத் திறன் பவடத்த தம்
ாடித்

துடிப்வப

அசாதாரணத்

ண்வணப் பயன்படுத்தினர். பின்னர்,

ணிக்கும்

திறன் ள்

முவறவயக்

மீண்டும்

சீன

ண்டு
சி ிச்வச

பிடித்தனர்.
முவறயில்

கசர்க் ப்பட்டால் கமற் த்திய மருத்துவம் ஆண்டாண்டுக்கும் சீன
மருத்துவர் வள எட்டிப் பிடிக் முடியாது.
சீக ாங் சி ிச்வச, க ாயின் மூல
அ ற்றி விடும். க ாய் என்பவத

ாரணத்வத கவகராடு

ர்மத்தின் ஒருவவ யா

பார்க் ிகறன். க ாய்க்கு சி ிச்வச அளிப்பது என்பது
குவறக்

உதவும். சில சீக ாங் ஆசான் ள்

ான்

ர்மத்வத

ாிய சீ-சக்திவய

அ ற்றி, மாற்று சக்திவய அளித்து க ாயாளி ளுக்கு சி ிச்வச
சீன மருத்துவப்படி மனித உடலில் சூட்சும கரவ ள் வழிகய சக்தி பாய் ிறது.
இவற்வற இங்கு சக்திப்பாவத என் ிகறாம்.
22
லீஷுஜன், ஸுன்ஸுமியாவ், பியன்சுய,
ுவாட்கவா: பண்வடய சீனாவின்
வரலாற்றுப் பிரசித்தி கபற்ற மருத்துவர் ள்.
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கசய் ிறார் ள். மி க்
படுத்தும் இவர் ள்
மாட்டார் ள்.

ீழ் ிவலயில் இந்த முவறவயப் பயன்
ாிய சக்தியின் மூல

ாரணத்வத அறிய

ாிய சக்தி மறுபடியும் தவல

ாட்டும், க ாயும்

திரும்ப வரும். க ாயின் ாரணம் இந்த ாிய சக்தி அல்ல என்பகத
உண்வம.

இந்த

ாிய

சக்தியின்

ாரணமா

க ாயாளிக்கு

அகசள ாியம் ஏற்படு ிறது, அவ்வளகவ. கவகறாரு பாிமாணத்
தில் குடியிருக்கும் அறிவுத் திறன் க ாண்ட ஜீவன் ஒன்று தான்
க ாயின் மூல ாரணம். சீக ாங் ஆசான் ள் பலருக்கு இது கதாிவ
தில்வல. அந்த அறிவுத் திறன் க ாண்ட ஜீவன் வலிவம உவட
யது. எனகவ சராசாி மனிதர் ள் அவதத் தீண்ட முடியாது. அவர் ள்
அதற்குத் துணியவும் மாட்டார் ள். ஃபாலுன் க ாங் ின் சி ிச்வச,
அந்த அறிவுத் திறன் க ாண்ட ஜீவவனகய குறி வவத்துச்
கசயல்படத் துவங் ி க ாவய கவருடன் அ ற்று ிறது. கமலும்,
அந்த க ாய் திரும்பப் பவடகயடுக் ாதவாறு அந்தப் பகுதியில்
ஒரு பாது ாப்புக் க டயத்வதயும் கபாருத்தி விடு ிறது.
சீக ாங் க ாய் வள குணப்படுத்த வல்லது தான். ஆனால்
அது மனித சமுதாயத்தின் சூழ் ிவலயில் குறுக் ிடலா ாது. கபாிய
அளவில் சீக ாங் சி ிச்வசவய விாிவு படுத்தினால் சாதாரண
மனித சமுதாயம்

ிவலகுவலய க ாிடும். அவத அனுமதிக்

முடி

யாது. கமலும், அப்படிச் கசய்தால் சி ிச்வசயின் தரமும் குவறந்து
விடும். சீக ாங் சார்ந்த பிணி ஆய்வு வமயம், மருத்துவமவன,
லமாக்கும் வமயம் என பலவற்வற சிலர் துவக் ியுள்ளது உங் ள்
எல்கலாருக்கும்
ளுவடய

கதாியும்.

சி ிச்வசத்

எப்கபாழுது வணி

இவற்வற

திறன்

கதாடங்குமுன்

கசம்வமயா கவ

அவர்

இருந்திருக்கும்.

க ாக்குடன் இவ்வாறு முவனந்தார் களா

அப்கபாழுகத அவர் ளுவடய தரம் சாிந்து விட்டது. சாதாரண
மக் ள் கதவவக் ா

அசாதாரணத் திறன் வளப் பயன்படுத்த

அனுமதி இல்வல என்பது இதிலிருந்து கதாி ிறது. அப்படிச்
கசய்தால்

அந்தத்

திறன் ள்

சாதாரண

மனித

சமுதாயத்தின்

முவற வளப் கபாலகவ ீழ் ிவலக்கு இறங் ி விடும்.
மருத்துவ ஆராய்ச்சிக் ா

மனித உடவலக் கூறுகூறா ப்

பிாித்துப் பார்ப்பது கபாலகவ அசாதாரணத் திறன் வளப் பயன்
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படுத்தி உடலின் அவனத்துப் பகுதி வளயும், ஏன், கமல்லிய
திசுக் வளயும் அடுக் டுக் ா ப் பார்க்
ஸி.டி.ஸ்க ன்

மூலம்

மி த்

இயலும். இன்வறய

கதளிவா ப்

பார்க்

முடி ிறது

என்றாலும் அதற்கு ஓர் இயந்திரத்தின் உதவி கதவவப்படு ிறது.
கபருமளவில் ஃபிலிம் வள உபகயா ித்து, க ரம் கசலவிட்டு,
அதி

பணச்கசலவில் கவவலவய கமதுவா

முடிக்

கவண்டி

யிருக் ிறது. அசாதாரணத் திறன் க ாண்டு கசய்வவதப் கபால்
எளிதா வும் சீரா வும் அது அவமயாது. சற்கற
ஆராய்ந்து சில

ண் வள மூடி

ணங் ளிகலகய க ாயாளியின் உடலின் எந்தப்

பகுதிவயயும் க ரடியா வும் கதளிவா வும் ஒரு சீக ாங் ஆசா
னால் பார்த்து விட முடியும். இது மி
நுட்பமல்லவா?

உன்னதமான கதாழில்

வீன கதாழில்நுட்பங் வளக்

ாட்டிலும் கமலா

னது அல்லவா இது? இத்தவ ய திறன் பண்வடக்
சீனாவில்

ாணப்பட்டது. பண்வடய

ாலத்திகலகய

ாலத்தின் உயாிய கதாழில்

நுட்பம் அது. சீன சக் ரவர்த்தி த்கஸளத்கஸள 23 வின் மூவளயில்
ஒரு

ட்டி இருப்பவத மருத்துவர்

ுவாட்கவா

ண்டறிந்தார்.

அதற்கு அறுவவ சி ிச்வச கசய்ய கவண்டுகமன அவர் ருதினார்.
ஆனால் மன்னர் த்கஸளத்கஸள அவத ஏற் வில்வல. இது ஏகதா
சூழ்ச்சி என்று எண்ணி

ுவாட்கவாவவ சிவறயில் அவடத்தார்.

வடசியில் மூவளக் ட்டியின்

ாரணமா கவ மன்னர் இறந்து

கபானார். வரலாற்றுப் பு ழ் வாய்ந்த பல மருத்துவர் ள்
ாலத்தில் அசாதாரண ஆற்றல் கபற்றவர் ளா
இன்வறய

ாலத்து

டந்த

இருந்தனர்.

வீன மாந்தர் களா வ க்க ட்டும் கபாருட்

ளில் ஆர்வம் க ாண்டு பவழய மரபு வள மறந்து விட்டனர்.
மது உயர் ிவல சாதவனயின் மூலம் பண்வடய மரபு வள
மறுபாிசீலவன கசய்து ஏற்றுக் க ாண்டு அவற்வற

ம் பயிற்சி

யின் மூலம் வளர்த்து மனித சமுதாயம் கமம்படும் வவ யில்
மீண்டும் உபகயா த்திற்குக் க ாண்டு வர கவண்டும்.

த்கஸளத்கஸள: சீனாவின்
( ி.பி.220– ி.பி.265)
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மூன்று
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கபரரசு ளில்

ஒன்றின்

சக் ரவர்த்தி

6.

கபளத்த பிாிவின் சீக ாங்கும் புத்த மதமும்

கபளத்த பிாிவின் சீக ாங் பற்றி

ாம் கபசத் கதாடங் ியதுகம

பலருக்கு ஓர் எண்ணம் கதான்று ிறது. கபளத்த பிாிவு சாதவன
முவறயின் இலக்கு, கபாதி

ிவலவய அவடவதற்கு என்றிருப்ப

தால் இது புத்த மதத்வதச் கசர்ந்ததா

அவர் ள்

ிவனக் த்

தவலப்படு ின்றனர். ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சி, கபளத்த பிாிவவச்
கசர்ந்த

சீக ாங்

என்பவத

முதலில்

கதளிவா

அறிவித்து

விடு ிகறன். அது க ர்வமயான, ம த்தான சாதவன மார்க் ம்,
அதற்கும்

புத்த

மதத்திற்கும்

எவ்விதத்

கதாடர்பும்

இல்வல.

கபளத்த பிாிவின் சீக ாங், கபளத்த பிாிவின் சீக ாங் தான், புத்த
மதம், புத்த மதம் தான். இரண்டின் இலக்கும் ஒன்றா இருந்தாலும்
அவவ பின்பற்றும் வழி ள் கவவ்கவறு. அவவ கவவ்கவறு
கதவவ ள் க ாண்ட கவவ்கவறு சாதவன மார்க் ங் ள்.

ான்

‘புத்தர்’ என்று குறிப்பிட்கடன். இனி, உயர் ிவல க ாங் பற்றி
விளக்கும் கபாது கமலும் அச்கசால்வலக் குறிப்பிடுகவன். அந்தச்
கசால்லுக்கு மூட

ம்பிக்வ வயச்

கசர்ந்த எந்த

குறிப்பீடும்

இல்வல. புத்தர் என்ற கசால்வலக் க ட்ட மாத்திரத்தில் சிலர்
ாவத மூடிக் க ாள்வார் ள்.

ாம் ஏகதா மூட

ம்பிக்வ வயப்

பரப்புவதா ச் கசால் ிறார் ள். அப்படி ஏதும் இல்வல. ‘புத்த’
என்பது சம்ஸ் ிருதச்கசால், இந்தியாவில் வழங் ப்படுவது. அதன்
உச்சாிப்புக்க ற்றவாறு

சீனகமாழியில்

கபயர்க்கும்

கபாது

ஃகபாகதா என்று வழங் ப்பட்டது. பின்னர் மக் ள், ‘கதா’ வவ
விட்டு

விட்டு

‘ஃகபா’

என்பவத

க ாண்டனர். சீனகமாழியில் (த்ஸு

மட்டும்

தக்

வவத்துக்

ாய் அ ராதிப்படி) இதன்

கபாருள் ‘ஞான கபாதம் கபற்றவர்’ என்பதாகும்.
(1)

கபளத்த பிாிவு சீக ாங்

தற்சமயம்

கபளத்த

பிாிவின்

இருவவ

சீக ாங்

முவற ள்

பிரபலப்படுத்தப் பட்டுள்ளன. ஒன்று புத்தமதத்திலிருந்து பிாிந்து
வந்தது. இரண்டாயிரத்துக்கும் கமற்பட்ட ஆண்டு ளில் இது பல
ஒப்பற்ற

புத்த

துறவி வள

உருவாக் ியுள்ளது.
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அவர் ளின்

சாதவன மி

கமம்பட்ட

ிவலக்கு வந்ததும் உயர் ிவலயிலுள்ள

ஆசான் ஒருவர் கமற்படி சிட்வசயா

அவர் ளுக்கு தனிப்பட்ட

முவறயில் கபாதவன அளிப்பார். டந்த

ாலத்தில், புத்த மதத்தில்

இவவகயல்லாம் ஒரு சமயத்தில் ஒகர ஒரு சீடருக்கு மட்டுகம
அளிக் ப்பட்டு

வந்தது.

அந்த

தான்

அந்த

க ருங்கும்கபாது

ம ான்

தமது

ஒற்வறச்

இறுதிக் ாலம்

சீடருக்கு

சிட்வச

அளிப்பார். அந்தச் சீடரும் புத்த தர்ம க ாட்பாடு வளப் பின்பற்றி
முழுவம கபறுவதற் ான சாதவனவய கமற்க ாள்வார். இந்த
வவ

சீக ாங் புத்த மதத்துடன் க ருங் ியதா த் கதாி ிறது.

பின்னர், கபரும்

லாசாரப் புரட்சி 24 யின் கபாது புத்த துறவி ள்

எல்கலாரும் ஆலயங் ளிலிருந்து துரத்தப் பட்டனர். அதன் பிறக
இந்தப் பயிற்சி களல்லாம் கபாதுமக் ளிவடகய பரப்பப்பட்டு
கபருவாாியா வளர்ந்தது.
மற்கறாரு வவ

சீக ாங்கும் கபளத்த பிாிவவச் கசர்ந்தது.

இது எக் ாலத்திலும் புத்த மதத்கதாடு இவணந்திருக் வில்வல.
மக் ள் வாழ்பகுதி ளிகலா மவலப் பிரகதசங் ளின் மவறவிகலா
இந்தப் பயிற்சி ள் மி

அடக் மா

பழ ப்பட்டு வந்தன. இந்தப்

பயிற்சி ளுக்க ன தனிச் சிறப்பியல்பு ள் உண்டு. கபருமளவு
ற்கபறு (கட) க ாண்ட ஒரு சீடர் கதர்ந்கதடுக் ப் படுவார்.
ஆன்மீ

சாதவனயின் உயர் சி ரங் வள எட்டக் கூடிய வன்வம

பவடத்தவரா

இவர் இருப்பார். இது கபான்ற ஒருவர் எத்த

வனகயா ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுவற தான் உல ில் கதான்றுவார்.
இந்தவவ

சாதவனமுவற மக் ளிவடகய பரப்பப்பட மாட்டாது.

இவர் ளுவடய ஷின்ஷிங் மி

உயர்ந்ததா

இருக்

கவண்டும்.

இவர் ளுவடய க ாங் விவரவில் வளரும். இது கபான்ற பயிற்சி
ள் பல உண்டு. டாவ் பிாிவிலும் இவ்வாகற உள்ளது. டாவ்
பிாிவவச் கசர்ந்த சீக ாங் ின் உப பிாிவு ள் குன்லுங், ஈமய்,
வூடாங் மற்றும் பல. ஒவ்கவாரு பிாிவிலும் பல உப பிாிவு ள்

‘கபரும் லாசாரப் புரட்சி’ (Great Cultural Revolution): பண்வடய மரபின்
மதிப்பீடு வளயும் லாசாரத்வதயும் ண்டனம் கசய்து வழக் ிலிருந்து ஒழித்த
சீன ம்யூனிசத்தின் அரசியல் இயக் ம் (1966–1976).
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உள்ளன.

இந்த

உப

பிாிவு ள்

ஒவ்கவான்றும்

வவ யானவவ. இவற்வற ஒன்கறாகடான்று

கவவ்கவறு

லந்து பயிற்சி

புாியக் கூடாது.
(2)

புத்த மதம்

இரண்டாயிரத்து ஐந்நூறு ஆண்டு ளுக்கு முன்னால் இந்தியாவில்
சாக் ிய முனிவர் கபாதி ஞானம் அவடயப் கபற்ற ஆன்மீ
சாதவனயின் வாயிலா

அவகர உருவாக் ிய சாதவனப் பயிற்சி

தான் புத்த மதம். அதன் தத்துவத்வத மூன்கற கசாற் ளில் அடக் ி
விடலாம்: அறக றி, சமாதி25, மற்றும் ஞானம். அறக றி பயில்வது
சமாதி

ிவலவய எட்டுவதற்கு. புத்த மதம் உடற்பயிற்சி பற்றி

எதுவும் கூறாவிடினும் அதிலும் பயிற்சி உண்டு. புத்த மதத்தினர்
தியானத்திற் ா

அமர்ந்து சாந்த

ிவலவய எட்டும்கபாது பயிற்சி

தான் கசய் ிறார் ள். ஏகனன்றால் ஒருவர் அவமதியுற்று மனவத
ஒருமுவனப்படுத்தி அமரும் கபாது

அண்டகவளியிலிருந்து சக்தி

வந்து அவர் உடவலச் சூழு ிறது. இது பயிற்சி கசய்வதன்
விவளவா

க ாிடு ிறது. புத்த மதத்தின் அறக றி, மானிட ஆவச

வளகயல்லாம், சாதாரண மனிதருக்குள்ள அவனத்துப் பற்றுதல்
வளயும் அறகவ துறந்து விடச் கசால் ிறது. இதனால் துறவி
அவமதிவயயும் அவசவற்ற கமான

ிவலவயயும் கபற்று சமாதி

ிவலவய அவடய முடி ிறது. இவ்வாறு சமாதி

ிவலயில் ஒருவர்

இவடயறாது முன்கனறிக்க ாண்கட கசன்று அறிகவாளி கபற்று
கமய்ஞானமும்

அவட ிறார்.

அதன்

பின்

அவர்

பிரபஞ்சம்

இன்னகதன்றும் பிரபஞ்ச சத்தியம் எதுகவன்றும் ண்டறி ிறார்.
சாக் ிய முனி தமது தர்மத்வத உபகதசிக்வ யில் தினசாி
மூன்று

ாாியங் வள கசய்தார்: சீடர் ளுக்கு தர்மத்வத கபாதித்தல்

(கபரும்பாலும் அர்

த தர்மத்வத மட்டுகம), திருகவாடு ஏந்தி

பிட்வச எடுத்தல் மற்றும் தியானத்தில் அமர்ந்து சாதவன பழகுதல்.
சாக் ிய முனி இவ்வுலவ

விட்டு மவறந்த பின் பிராமணீயமும்

புத்தமதமும் கமாதிக் க ாண்டன. பின்னர் இவவ இரண்டும்

சமாதி: புத்த க றிப்படி தியானத்தில் அமர்ந்து கமான ிவலவய அவடதல்.
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ஒன்றா க்

லந்து

ிந்து

மதம்

என்ற

ஒன்று

ஏற்பட்டது.

இப்படியா , இன்று இந்தியாவில் புத்த மதகம இல்லாது கபானது.
பிற் ாலத்து மாறுதல் ளாலும் வளர்ச்சி ளாலும் ம

ாயான புத்த

தர்மம் என்ற ஒன்று கதான்றி சீன கதசத்தில் பரப்பப்பட்டது.
சீனாவின் இன்வறய புத்த மதமா அது மாறியது. ம

ாயான புத்த

மதம் சாக் ியமுனிவயத் தமது ஒகர மத வழி ாட்டியா

ஆராதிக்

வில்வல. அது பல புத்தர் ளின் வழிபாடா விளங் ியது. அமிதாப
புத்தர், வபஷஜ்ய குரு கபான்ற பல ததா தர் வளப் கபாற்றியது.
அதி

ஒழுக்

முவற ள் கசர்க் ப் பட்டன. அதன் சாதவனமுவற

யும் இலக்கும் கமலும் உயர் ிவலவயச் சார்ந்தது. சாக் ிய முனி
அந் ாட் ளில்
தர்மத்வத

ஒரு

சில

சீடர் ளுக்கு

கபாதித்திருந்தார்.

யவமக் ப்பட்டு

இந்தப்

ாலப்கபாக் ில் ம

யுற்றது. கபாதிசத்துவ

மட்டும்

மாற்றி

ாயான புத்த மதமா வளர்ச்சி

ிவலவய அவடவதற் ான பயிற்சி அது.

கதன் ிழக்கு ஆசியாவிகலா இன்று வவர
தின் மரபு

கபாதிசத்துவ

கபாதவன கள

ீனயான புத்த மதத்

வடப்பிடிக் ப்பட்டு அதன் சடங்கு களல்லாம் அற்புத

ஆற்றல் வளக் க ாண்டு

ிவறகவற்றப்படு ின்றன. புத்தமதத்

தின் பாிணாமப் கபாக் ில் அதிலிருந்து பிாிந்த ஒரு தர்மம்

ம்

ாட்டு திகபத் பகுதியில் ‘திகபத் தாந்திாி ம்’ என்று வழங்
லாயிற்று. மற்கறாரு பிாிவு, வடகமற் ிலுள்ள ஷின்ஜியாங்
வழியா
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ான் 27 பகுதியில் ‘டாங் தாந்திாி ம்’ என்ற கபயாில்

பரவியது. இது ஹ்கவசாங் 28

ாலத்தில் புத்த மதம் ஒடுக் ப்பட்ட

கபாது மவறந்து விட்டது. கவகறாரு

ிவள இந்தியாவில் கயா ம்

என்ற கபயாில் உருவா ியது.
புத்த

மதத்தில்

உடற்பயிற்சி களா

சீக ாங்

பயிற்சிகயா

ிவடயாது. புத்த மத சாதவனமுவறயின் மரவபப் பாது ாக்
கவண்டியதன் கபாருட்டு உடற்பயிற்சி ள் ற்பிக் ப் படவில்வல.
இரண்டாயிரம் ஆண்டு ளுக்கு கமலா ியும் மங் ாமல் புத்த மதம்
ான்: கபரும்பான்வமயான சீன வகுப்பினவரக் குறிக்கும் கசால்.
ஷின்ஜியாங்: வடகமற்கு சீனாவிலுள்ள ஒரு மா ாணம்.
28
ஹ்கவசாங் ாலம்: டாங் அரச பரம்பவரயின் மன்னர் ஊட்கஸாங் அரசாண்ட
ாலம் ( ி.பி.841– ி.பி.846).
26
27

30

ிவலத்து

ிற்பதன் முக் ிய

ாரணமும் அதுதான். தனதல்லாத

பிறவற்வற உள்கள புகுத்தாதனாகலகய அது தனது மரபு க டா
மல் இயல்பா

பாது ாக்

முடிந்தது. புத்த மதத்தில் கவவ்கவறு

சாதவனமுவற ள் உண்டு.

ீனயான தர்மத்வத அனுசாிப்பவர்

தன்வனப் பண்படுத்திக் க ாள்வதிலும் தனக்கு கமாட்சம் கபறுவ
திலும் ஈடுபடுவார். ம

ாயான மார்க் த்தில் தனக்கும் பிறருக்கும்

மீட்பு கபறுவது, எல்லா உயிர் ளும் மீட்பு அவடவது, குறிக்
க ாளா அவம ிறது.
7.

க ர்வமயான சாதவன மார்க் ங் ளும் தீய

மார்க் ங் ளும்
(1)

யமற்ற புறக் வட வழி (பாங்மன் ஜுகவாடாவ்)

யமற்ற புறக் வட வழி என்று கூறப்படும் இந்தச் சாதவன,
சீமன்29 சாதவன முவற என்றும் வழங் ப்படும். மதங் ள் எல்லாம்
ிவல கபறுவதற்கு முன்பு பலவவ யான சாதவன முவற ள்
இருந்தன. பின்னரும் கூட மதங் வளத் தவிர்த்த பல சாதவன
முவற ள் மக் ளிவடகய பரவியுள்ளன. முவறயான க ாட்பாடு ள்
இல்லாவமயால் அவற்றுள் பல, முழுவமயான சாதவன முவற
ளா

விளங்

முடியவில்வல. அவ்வாறின்றி சீமன் சாதவன

மார்க் ம் தனக்க ன ஒரு முவறயான, முழுவமயான, மி த் தீவிர
மான சாதவன பயிற்சிவயக் க ாண்டுள்ளது. இதுவும் கபாதுமக் ளி
வடகய

பிரபலமா ியுள்ளது.

இதன்

பயிற்சி வள

யமற்ற

புறக் வட வழி என் ிறார் ள். இவ்வாறு கூறப்படுவது ஏன்?
பாங்மன் என்றால் பக் வாட்டுக்
என்றால்

தவு என்றும் ஜுகவாடாவ்

யமற்றது என்றும் கபாருள். கபளத்த பிாிவு மார்க் மும்

டாவ் பிாிவு மார்க் மும் தான் க ர்வழிப் பாவத ள் என்றும்
மற்றவவ எல்லாம்
என்றும் மக் ள்

யமற்ற பக்

வழி ள் அல்லது தீய வழி ள்

ருது ின்றனர். உண்வமயில் அப்படி இல்வல.

சீமன் பயிற்சி பல ஆண்டு ளா

ர சியமா

சீமன்: வழக் த்துக்கு புறம்பான சாதவன பிாிவு.
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புழக் த்தில் இருந்தது.

ஒரு சமயத்தில் ஒகர ஒரு சீடருக்கு மாத்திரம் பிரத்திகய மா
ற்பிக் ப்பட்டு வந்துள்ளது. கபாதுமக் ளுக்கு அது கதாிவிக் ப்பட
அனுமதி இல்வல. அப்படிகய கவளியிட்டாலும் மக் ளால் அவத
சாிவர புாிந்து க ாள்ள இயலாது. அந்த சாத ர் ள் அவர் ளுவடய
வழி கபளத்த பிாிகவா டாவ் பிாிகவா அல்ல என்று பிர டனப்
படுத்தினார் ள். அந்த சாதவனயில் ஷின்ஷிங் பற்றிய விதி ள்
மி வும்

ண்டிப்பானவவ.

ருவண மிக்

ஷின்ஷிங் தன்வம வழுவாமல்

பணி ள் ஆற்றுவதும்,

ாப்பதும் பிரபஞ்சப் பண்பு வள

ஒட்டிய வண்ணம் சாதவன புாிவதும் இப்பயிற்சியின் க ாள்வ
ள். இப்பிாிவில் மி வும் கமல் ிவலவய எட்டிய ஆசான் ள்
உண்டு. அவர் ளது தனிச் சிறப்புவடய அற்புதத் திறன் ள் மி வும்
சக்தி வாய்ந்தவவ. சீமன் சாதவன புாியும் உன்னதமான மூன்று
ஆசான் வள
பிாிவிகலா

ான் சந்தித்துள்களன். கபளத்த பிாிவிகலா டாவ்

ாணக்

கபாதித்தார் ள்.

ிடக் ாத சில விஷயங் வள அவர் ள் எனக்கு

அவவ

ஒவ்கவான்றுகம

மி க்

டினமான

சாதவனயினால் அவடய கவண்டியவவ. எனகவ இதனால் வளம்
கபற்ற க ாங் தனிச் சிறப்பு உவடயது. இவ்வாறின்றி, கபளத்த
பிாிவவ, டாவ் பிாிவவச் கசர்ந்ததா

கசால்லப்படும் ஒரு சில

சாதவன முவற ள் ஷின்ஷிங் முன்கனற்றத்வத முக் ியப்படுத்தி
வலியுறுத்தாததால் அவற்றின் சாத ர் ள் கமல் ிவலவய எட்டு
வகதயில்வல. எனகவ

ாம் ஒவ்கவாரு சாதவனமுவறவயயும்

பாரபட்சமின்றி பார்க் கவண்டும்.
(2)

கபார்க் வல சீக ாங்

கபார்க் வல சீக ாங் ின் வரலாறு மி ப் பழவமயானது. தனிப்
பட்ட முழுவமயான க ாட்பாட்டு திட்டங் ளும் பயிற்சி முவற
ளும்

க ாண்டு

அது

ஒரு

சுகயச்வசயான

க றிமுவறயா

விளங்கு ிறது. ஆயினும் இதன் மூலம் கவளியிடப்படும் அசாதா
ரணத் திறன் ள் எல்லாம் மி க்
யினால்

விவளபவவ.

ீழ் ிவல உண்மு ப் பயிற்சி

கபார்க் வல

சீக ாங்

பயிற்சியால்

ிவடக்கும் அசாதாரணத் திறன் ள் எல்லாம் உண்மு சாதவனயின்
மூலமும்

அவடயலாம்.

சீ-சக்திப்
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பயிற்சியிலிருந்து

தான்

கபார்க் வலப்

பயிற்சி

கதாடங்கு ிறது.

உதாரணமா ,

பாறாங் ல்வலக் வ யினால் அவறயும் பயிற்சிக் ா
கதாங்

விட்டு ஆட்டிக் க ாண்கட இருக்

ஒரு

வ வயத்

கவண்டும். அப்கபாது

தான் பயிற்சியாளாின் வ யில் சீ-சக்தி கச ரமாகும்.

ாலப்

கபாக் ில் அந்த சக்தியின் தன்வம உருமாறி ஒரு வலிய ஆற்றலா
அடர்ந்து ஒளி வடிவா

மாறும். இந்த

ிவலவய அவடந்ததும்

க ாங் கசயலாற்றத் கதாடங்கும். க ாங் என்பது முன்கனற்ற
மவடந்த கசறிவான அடர் கபாருள் ஆவ யால் அதற்கு அறிவுத்
திறன் உண்டு. அது கவகறாரு பாிமாணத்வதச் கசர்ந்தது. மூவள
யிலிருந்து உற்பத்தியாகும் எண்ணங் ளினால் அது ஆளப்படு ிறது.
ஒரு கபார்க்

வலஞர் தாக் ப்படும் கபாது சீ-சக்திவய அவர்

உபகயா ிக் த்

கதவவயில்வல.

அவருவடய

ஓர்

எண்ணகம

க ாங்வ க ாண்டு வந்து விடும். பயிற்சியில் முன்கனற முன்கனற
அவருவடய க ாங் இவடயறாது வலுப்கபற்று வரும். அதன்
உள்ளடக் ம் கமன்கமலும் கமருக றி அதன் சக்தியும் அதி ாிக்கும்.

இரும்பு மணல்

ரம், இங்குலி க்

ரம் கபான்ற சிறப்புத் திறன் ள்

அப்கபாது வ வரப் கபறும். அண்வமக்
ளிலும்

பத்திாிவ

ளிலும்

மற்றும்

ாலங் ளில், திவரப் படங்
கதாவலக் ாட்சியிலும்

கபான்மணிக் க டயம் மற்றும் இரும்புத் துணி சட்வட ஆ ிய
திறன் வளப் பற்றிய விஷயங் ள் இடம் கபறு ின்றன. இவவ
கயல்லாம்

உண்மு

சாதவனயும்

கபார்க் வலப்

பயிற்சியும்

இவணந்து கசயல் படுவதால் உண்டா ின்றன. உட்புற, கவளிப்புற
சாதவன ள் ஒருங்க

கசய்யப்படுவதால் வருபவவ. உண்மு

சாதவன கசய்வதற்கு கட எனும் கவண்கபாருவளப் கபாற்றிப்
பாது ாத்து ஷின்ஷிங்வ ப் பண்படுத்த கவண்டும். விளக் ிச்
கசால்வதானால், ஆற்றல் ஒரு

ட்டத்வத அவடந்த பின் உடலின்

உட்புறமிருந்து க ாங் கவளிகய பாய்ச்சப்படும். அடர்த்தி மிகுதி
யால் அது ஒரு பாது ாப்புக் க டயமா
கும்

ம்முவடய உண்மு

மாறும். கபார்க் வலக்

சாதவனக்கும் இவடகய உள்ள முக் ிய

கவறுபாடு என்னகவன்றால் கபார்க் வலயின் பயிற்சி துாிதமான
உடலவசவு ளுடன் கசய்யப்படு ிறது. சாந்த

ிவலவய எய்தும்

பயிற்சி அதில் இல்வல. அவமதி ிவல ிட்டாததால் பயிற்சியாளாின்
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சீ-சக்தி, கதாலுக் டியில் பாய்ந்து தவச ளினூகட கசல் ிறது.
டான்டியனில் 30 அது பிரவ ிப்பது இல்வல. எனகவ அது உயிர்
வாழ்க்வ வயப் கபணுவதில்வல. அதனால் அவத கசய்யவும்
இயலாது.
(3)

தவல ீழ் சாதவனயும் சக்திவய இரவல் கபறுதலும்

சிலர் என்றுகம சாதவன புாிந்திருக்

மாட்டார் ள். ஒரு ாள்

திடீகரன்று இவர் ளுக்கு மிகுந்த சக்தியுடன் கூடிய க ாங் பிறந்து
விடும். அத்துடன் இவர் ளால் பிறாின் க ாய் வளத் தீர்க் வும்
முடியும். மக் ள் இவர் வள குருவா ஏற்றுக் க ாள்வார் ள். இவர்
ளும் மற்றவர்க்கு பயிற்சி அளிக் த் கதாடங்குவார் ள். இவர்
ளில் சிலர் சீக ாங் பற்றி ஒன்றுகம கதாியாதவரா வும், சிலர் ஒரு
சிறிதளகவ கதாிந்தவரா வும் இருந்த கபாதிலும் அதில் சிறிது
மாற்றம் கசய்து மற்றவர்க்கு

ற்றும் க ாடுப்பார் ள். இத்தவ ய

வர் ள் சீக ாங் ஆசான் ளாகும் தகுதியற்றவர் ள். பிறருக்கு
உபகதசிக்கும்

அளவிற்கு

இவர் ளிடம்

எதுவும்

ிவடயாது.

உயர் ிவலவய அவடயும் சாதவன எவதயும் இவர் ளால்
தர இயலாது. க ாய்

ீங் வும் உடல்

ற்றுத்

லம் கபறவும் கவண்டுமா

னால் இவர் ள் உதவலாம். இது கபான்ற க ாங்

ிவடப்பது

எப்படி? முதலில் தவல ீழ் சாதவன என்றால் என்ன என்று
பார்ப்கபாம். தவல ீழ் சாதவன என்பது மி
உவடய

உயர்ந்த ஷின்ஷிங்

ல்கலாருக்குத் தான் அவமயும். இவர் ள் கபரும்பாலும்

வயதானவர் ளா , ஐம்பது வயதிற்கு கமற்பட்டவர் ளா

இருப்

பார் ள். மனவதயும் உடவலயும் பண்படுத்தக் கூடிய சீக ாங்
பயிற்சி வளக்

ற்றுக் க ாடுக்

ல்ல ஆசான்

ிவடப்பது

அாிதாவ யால் இவர் ளுக்கு வாழ்க்வ யில் அந்த சந்தர்ப்பம்
வாய்த்திராது. இப்கபாது முதலிலிருந்து சீக ாங் பயில கவண்டும்
என்றால்
சாதவன

ாலம் கபாதாது. இந் ிவலயிலுள்ள ஒருவர் ஆன்மீ
புாிய

விரும்பினால்

உயர்தளத்திலுள்ள

டான்டியன்(Dantian): அடிவயிற்றுப்பகுதியில் (சூட்சும
ப்படும் ளம்.
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ஆசான் ள்

ிவலயில்) டான் கச ாிக்

அவரவர் ஷின்ஷிங் பக்குவத்திற்க ற்ற வவ யில் சக்திவய அவர்
ளுக்கு பாய்ச்சுவார் ள். இதனால் இவர் ள் கமலிருந்து

ீழா

,
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தவல ீழ் சாதவன கசய்யும் தகுதிவயப் கபறுவார் ள். இந்த
முவறயில் விவரவில் சாதவன கசய்ய முடியும். அந்த உயர்தளத்து
ஆசான் ள் கவறு பாிமாணத்திலிருந்து இவர் ளுக் ான உரு
மாற்றத்வத கசய்து உடலின் கவளிப்புறமா

கதாடர்ந்து சக்தி

வயச் கசலுத்துவார் ள். குறிப்பா , க ாவய குணப்படுத்த முவன
வ யில், தன்வனச் சுற்றி சக்திக் ளத்வத ஏற்படுத்திக் க ாள்ளு
மாறு சக்தி ஊட்டப்படும். அவ்வாறு கசலுத்தப்படும் சக்தி ஒரு
குழாய்

மூலம்

வருவது

கபால்

அவர் வளச்

கசன்றவடயும்.

சிலருக்கு அந்த க ாங் எங் ிருந்து வந்தகதன்கற கதாியாது.
இதுதான் தவல ீழ் சாதவன எனப்படுவது.
மற்கறான்று சக்திவய இரவல் கபறுவது என்பது. இதற்கு
குறிப்பிட்ட வயது வரம்பு

ிவடயாது. ஒரு மனிதருக்கு அவரு

வடய பிரதான உணர்வு தவிரவும் துவண உணர்வு ள் உண்டு.
இந்தத் துவண உணர்வு, கபரும்பாலும் பிரதான உணர்வவ விட
உயர்ந்த

ிவலயில் இருக்கும். சிலருவடய துவண உணர்வு

கமய்ஞானம்
க ாள்ளத் தக்

கபற்ற

உயர் ிவல

அளவு கமல்

மனிதர் ள் உண்மு

ஜீவன் ளுடன்

கதாடர்பு

ிவலயில் இருக்கும். இத்தவ ய

சாதவன புாிய கவண்டுகமன விவழயும்

கபாது அந்தத் துவண உணர்வும் தன்வன கமம்படுத்திக் க ாள்ள
விரும்பும். அது உடனடியா

அந்த உயர் ிவல ஜீவன் ளுடன்

கதாடர்பு க ாண்டு அவர் ளிடமிருந்து சக்திவய இரவலா ப்
கபற்றுக் க ாள்ளும். இவ்வாறு இரவல் கபற்ற சக்தியினால் அந்த
மனிதர் இரகவாடிரவா

க ாங் கபற்று விடுவார். இதன் பயனா

க ாயுற்றவாின் வலிவயக் குவறக்
முடியும். கபாதுவா

சி ிச்வச கசய்ய அவரால்

இதற்கு தன்வனச் சுற்றி ஒரு சக்திக் ளத்வத

உண்டாக் ிக் க ாள்ளும் முவறவய உபகயா ிக் லாம். கமலும்,
பிறருக்கு தனிப்பட்ட முவறயில் சக்தி அளிக் வும் சில நுணுக் ங்
வளக் ற்றுத் தரவும் அவரால் முடியும்.

கபாதுவா ஆன்மீ சாதவன ீழிருந்து கமலா த் தான் கசய்யப்படும்.
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இது கபான்றவர் ளின் டவடிக்வ

ஆரம்பத்தில் ன்றா கவ

இருக்கும். அவர் ளிடம் க ாங் இருப்பதனால் பிரபலம் ஆவார் ள்.
கபரும் பு ழும் ஆதாயங் ளும் வந்து கசரும். பு ழும் சுயலாபமும்
சிந்தவனவய

ஆக் ிரமித்து

ஆன்மீ

சாதவனயில்

ஆர்வம்

குன்றும். அது முதல் க ாங் குவறய ஆரம்பிக்கும். சிறு ச் சிறு
குவறந்து க ாண்கட வந்து வடசியில் ாணாமல் கபாய் விடும்.
(4)

பரகவளி சார்ந்த கமாழி

சிலர் திடீகரன ஒரு விதமான கமாழியில் கபசத் கதாடங்குவர்.
கபசுவ யில் அது சரளமா த் தான் கதானிக்கும். ஆனால் அது
இந்த உல ில் எந்த மனித சமூ த்திலும் வழக் ில் இல்லாத கமாழி.
அது என்ன? பரகவளி சார்ந்த கமாழி என அது அவழக் ப்படும்.
இவ்வாறு பரகவளிவய கபயாில் கசர்த்துக் க ாண்ட கமாழி
கவகறான்றுமல்ல. அதி உயர்வில்லாத ிவலயிலுள்ள ஒரு கவற்றுப்
பாிமாணத்து ஜீவன் ளின் கமாழி தான் அது. தற்சமயம்

ாகடங்

ிலும் சீக ாங் பயிற்சியாளர் பலர் இப்கபச்சுப் பழக் த்தில் ஈடு
பட்டுள்ளனர். இவர் ளுள் சிலர் இதுகபால் பல்கவறு கமாழி வளப்
கபசுவதும் உண்டு. ஆயிரக் ணக் ிலுள்ள
கமாழி களா மிகுந்த

மது பலவித மானிட

யமிக் வவ. இந்த பரகவளி சார்ந்த கமாழி

ஒரு அசாதாரணத் திறனா, என்ன? என்வனக் க ட்டால் இல்வல
கயன்று தான் கசால்கவன். அது உங் ளிடமிருந்து கவளிப்படும்
ஆற்றலுமல்ல, கவளியிலிருந்து உங் ளுக்கு அளிக் ப்பட்ட ஒரு
திறவமயுமல்ல. மாறா , அன்னிய ஜீவன் ளின் தூண்டுதல் இது.
மானிட இனத்வத விட சற்கற கமலான தளத்தில் இருப்பவர் ள்
இவர் ள். கபசுவது இவர் ளில் ஒருவர் தான். இந்த கமாழிவயப்
கபசும் மனிதர் கவறும் ஊட ம் தான். இவதப் கபசும் கபரும்
பாலான மக் ளுக்கு தாம் கசால்வகதன்னகவன்கற கதாியாது.
பிறரது எண்ணங் வள அறிந்து க ாள்ளும் திறவம பவடத்த
மனிதர் ளால் மட்டுகம இந்தப் கபச்சின் அர்த்தத்வத ஓரளவு
புாிந்து க ாள்ள முடியும். இந்தப் கபச்சு ஒரு அசாதாரணத் திறகன
அல்ல. இருந்தும் இவத கபசும் பலர் தமக்கு அசாதாரணத் திறவம
இருப்பதா

எண்ணி

ர்வத்துடன் கமத்தனமா
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இருப்பர். மி

கமல் ிவலயில் திவ்வியக்

ண் க ாண்டு பார்க் க் கூடியவரால்

கவகறாரு ஜீவன் இவரது தவலக்கு கமல் ஒரு பக் மா இருந்தபடி
இவரது வாய் மூலமா ப் கபசுவவத கதளிவா ப் பார்க் முடியும்.
அந்த ஜீவன் தன்னுவடய சக்தியில் சிறிதளவு ஒரு மனிதருக்கு
அளித்தவாறு அந்த கமாழிவயயும் இவருக்குக் ற்றுக் க ாடுக்கும்.
அதன் பிறகு இந்த மனிதர் அந்த ஜீவனுவடய பிடிக்குள் இருந்தா
கவண்டும். ஆ கவ இது க ர்வமயான சாதவன வழி அல்ல. அந்த
ஜீவன் சற்கற கமல் ிவலயில் இருந்த கபாதிலும் தார்மீ

வழியில்

சாதவன கசய்ததில்வல. ஆ கவ சாத ருக்கு க ாய் தீர்க்கும்
முவறவயகயா உடல் லம் கபணும் முவறவயகயா

ற்றுத் தர

இயலாது. இதனால் கபசுவதன் மூலம் ஓர் ஆற்றவலக் க ாடுக்கும்
முவறவய அந்த ஜீவன் வ யாளு ிறது. இந்த ஆற்றலும் சிதறிப்
கபாய் விடுவதால் அதற்கு சிறிதளவு தான் வலுவுண்டு. ஆ , சிறிய
க ாய் வள மட்டுகம இதனால் தீர்க்

முடியும், கபாிய க ாய்

வளத் தீர்க்கும் வலிவம ிவடயாது. புத்த மதத்தில் கூறியுள்ளபடி,
கமல் ிவல

ஜீவன் ளுக்கு

சச்சரவு ள்,

இன்னல் ள்

எதுவும்

ிவடயாது. அத்துடன் தம்வமப் பண்படுத்திக் க ாள்ளகவா ிவல
யில் முன்கனறகவா வழிகய இல்வல. எனகவ மானிடாின் உடல்
ிவல சீரா

உதவி கசய்வதன் மூலம் தங் ளுவடய

ிவலவய

உயர்த்திக் க ாள்ளும் முயற்சிகய இது. பரகவளி கமாழி என்பது
இப்படி ஏற்பட்டது தான். அது அற்புத ஆற்றலும் அல்ல, சீக ாங்
பயிற்சியும் அல்ல.
(5)

ஆவி ளின் ஆளுவ (ஃபூட்டி)

ஆவி ளின் ஆளுவ யிகலகய மி வும் ஊறு விவளவிக் க் கூடியது
மி க் ீழ் ிவல பிசாசு ளின் பிடியில் சிக் ிக் க ாள்வது தான். தீய
மார்க் சாதவன புாிவதால் ஏற்படும் க டு இது. மி வும் க டுதலா
னது என்பதுடன் இவ்வாறு பீடிக் ப்பட்கடாாின்

தி பயங் ர

மானது. சாதவன பழ ஆரம்பித்து சிறிது ாலம் கசல்லும் முன்கப
சிலருக்கு க ாய் குணப்படுத்துவதிலும் கபாருளீட்டுவதிலும் ஆவச
பிடித்து விடு ிறது. எப்கபாதும் அகத
ஆரம்பத்தில் இவர் ளும்

ிவனவா

இருப்பார் ள்.

ண்ணியமா கவ இருந்திருப்பார் ள்;

37

இவர் வள வழி

டத்த ஒரு குருவும் இருந்திருப்பார். ஆனால்

க ாய்க்கு சி ிச்வச கசய்ய கவண்டும், அதன் மூலம் பணம் புரட்ட
கவண்டும் என்ற கவட்வ

வந்ததுகம எல்லாம் பிச ி விடும்.

இப்படியாகும் கபாது தான்

ீழ் ிவல ஆவி ள் இவர் ளிடம்

ஈர்க் ப்படும். இத்தவ ய ஆவி ள்

மது கபௌதி

பாிமாணத்தில்

இருப்பவவ அல்லகவனினும் இவவ இருப்பது உண்வம தான்.
இதுகபான்ற ிவலக்கு ஆளானவர் திடீகரன்று தனக்கு திவ்வியக்
ண் திறந்து விட்டதா வும் க ாங் கபற்றதா வும் எண்ணு ிறார்.
உண்வமயில், அவவரப் பிடித்திருக்கும் ஆவி தான் அவருவடய
மூவளவய தன்வசப்படுத்தியிருக் ிறது. தான் பார்க்கும் பிம்பங் வள
இவர் மூவளயில் பிரதிபலித்து

தனக்கு திவ்வியக்

விட்டதா

அவவர

வவக் ிறது. ஆனால் அவரது

திவ்வியக்

ண் ஒன்றும் திறக் வில்வல. ஆட்க ாண்டிருக்கும்

ிவனக்

ண் திறந்து

இந்த விலங்கு அல்லது ஆவி ஏன் அவருக்கு க ாங் அளிக் ிறது,
உதவ முயல் ிறது? ஏகனனில்

ம் பிரபஞ்சத்தில் விலங்கு ள்

கபான்ற

சாதவன புாிய அனுமதிக் ப்

ீழ்ஜந்துக் ள் ஆன்மீ

படுவதில்வல.

அவற்றுக்கு

ஷின்ஷிங்

பற்றிகயா

தன்வன

அபிவிருத்தி கசய்து க ாள்ளகவா எதுவும் கதாியாததால் க ர்வம
யான மார்க் த்வத அவடய அவற்றுக்கு அனுமதி இல்வல.
இதனால் அவவ மனித உடவலப் பற்றிக் க ாண்டு மனித ரசத்வத
உறிஞ்சிக்

க ாள் ின்றன.

பிரபஞ்சத்தில்

மற்றுகமாரு

விதி

உண்டு. அதாவது, இழப்பின்றி ஆதாயம் இல்வல. ஆ கவ அவவ
உங் ள் திருப்திக் ா பு ழாவசவயயும் சுயலாப கவட்வ வயயும்
ிவறகவற்றி

வவக் ின்றன.

உங் வள

பிரபலமானவரா வும்

பணக் ாரரா வும் அவவ ஆக் ி விடும். ஆனால் அவவ இவத
இலவசமா

கசய்யவில்வல. அவற்றுக்குத் கதவவயான மனித

சாரத்வத பிரதியா

எடுத்துக் க ாண்டு விடும்.

வடசியில் அவவ

உங் வள விட்டு ீங்கும்கபாது ீங் ள் வலிவமகயல்லாம் இழந்து
ஒன்றுக்கும் உதவாத ஜட வாழ்க்வ க்குத் தள்ளப் படுவீர் ள்.
உங் ள் சீரழிந்த ஷின்ஷிங் ினால் வந்த விவளவு இது. ஒகர ஒரு
க ர்வமயான மனம் நூறு தீயவற்வற அடக்கும் வன்வம கபற்றது.
ீங் ள்

க ர்வமவயக்

வடப்பிடித்தால்
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தீயவவ

உங் வள

அண்டாது. கமன்வமயான,

ண்ணியமான சாத ர் ளா இருங் ள்.

அற்ப விஷயங் ளின் பக் ம் திரும்பாதீர் ள். க ர்வமயான சாதவன
மார்க் த்வதகய வடப்பிடியுங் ள்.
(6)

க ர்வமயான சாதவனயிலும் கூட தீய வழி ஏற்படக் கூடும்

க ர்வமயான சாதவனவயப் பயின்று வந்தாலும் கூட சிலர்
தன்வனயறியாமகல தீய பாவதவய கமற்க ாண்டு விடக் கூடும்.
சாதவனக்குாிய

ியமங் வளத் தீவிரமா க்

வடப்பிடிக் ாமல்

ஷின்ஷிங்வ ப் பண்படுத்தத் தவறி, பயிற்சி புாியும் சமயத்தில்
எதிர்மவற எண்ணங் ளுடன் இருந்தால் இது கபால் க ாிடும்.
உதாரணமா ,

ின்ற

ிவலப் பயிற்சியிகலா, அமர்ந்த தியானம்

கபான்ற பயிற்சியிகலா இங்க

ஈடுபட்டிருக்வ யில் இவர் ளு

வடய எண்ணங் ள் என்னகவா பணத்தின் மீதும் சுயலாபத்தின்
மீதும் கசன்று க ாண்டிருக்கும். “அவன் எனக்கு தீங் ிவழத்
தாகன, எனக்கு சித்தி ள்

ிவடக் ட்டும், அவனுக்கு ஒரு வழி

வவக் ிகறன்” என்பது கபான்ற க ட்ட உணர்ச்சி களா அல்லது
அற்புத சக்தி ளின் கமல் கபராவச க ாண்டு பல தீய எண்ணங்
வள வளர்த்துக் க ாண்கடா இருப்பவர் க ாங் பழுதா ி தீய
வழிக்கு கசன்று விடுவார். இது மி

ஆபத்தானது.

ீழ் ிவல

ஜீவன் ளும் தவறான சக்தி ளும் இவர் பால் ஈர்க் ப்படும்.
அவற்வறத் தாகன வரவவழத்தவதக் கூட இவர் அறிய மாட்டார்.
இவரது பற்றுதல் ள் வலுவானவவ. ஆவச வளப் பூர்த்தி கசய்து
க ாள்வதற் ா

கசய்யப்படும் சாதவனக்கு எந்த அங் ீ ாரமும்

ிவடயாது. இது கபான்றவர் ள் க ர்வமயானவர் ளல்ல. இவர்
ளுவடய ஆசானால் கூட இவர் வளக்

ாப்பாற்ற முடியாது.

ஆ கவ சாத ர் ள் தங் ளுவடய ஷின்ஷிங் தரத்வதக்

ாத்து

உயர்த்த கவண்டும். எதற் ா வும் கவட்வ யுறாமல் மனவத அற
வழியில்

ிறுத்த கவண்டும். இல்லாவிடில் இன்னல் ள் க ரக்

கூடும்.
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இரண்டாம் அத்தியாயம்
ஃபாலுன் க ாங்
கபளத்த பிாிவவச் கசர்ந்த ஃபாலுன் கஷாலியன்
லிருந்து

உருவான

எனப்படும். அது

ஆன்மீ ப்

பயிற்சிகய

கபளத்த பிாிவின்
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தாஃபாவி

ஃபாலுன்

மி ச்

சிறந்த

க ாங்
சாதவன

மார்க் ம். அதற்குாிய சிறப்பு அம்சங் ளினால் கபளத்த பிாிவின்
மற்ற சராசாி மார்க் ங் ளிலிருந்து கவறுபட்டு தனிச் சிறப்புடன்
விளங்கு ிறது. இதன் வழிமுவற ஒரு பிரத்திகய மான தீவிர
சாதவனமுவறயாகும்.
ஷின்ஷிங்

இதில்

பயிலும்

சாத ர் ள்

ிவலயும் பிறவியிகலகய அதீதமான

கபற்றவர் ளா

ல்லியல்வபயும்

இருத்தல் கவண்டும். தீவிர முவனப்புடன் இதில்

பயில விரும்புகவாாின் எண்ணிக்வ
பயனவடந்து

உயாிய

முன்கனறும்

மி

வவ யில்

அதி மா
ான்

இருந்தாலும்

இந்த

சாதவன

முவறவய மாற்றியவமத்து மக் ள் கதாவ யினாிடம் பிரபலமா ச்
கசன்றவடயும் வண்ணம் வகுத்திருக் ிகறன். இவ்வாறு மாற்றம்
கபற்றிருப்பினும் இது ஏவனய சாதவன வள விட தரத்திலும்
கபாதவனயிலும் பல மடங்கு கமலானது.
1.

ஃபாலுனின் கசயல்பாடு

ஃபாலுன் க ாங் ின் ியதிச் சக் ரமான ஃபாலுன், பிரபஞ்சத்தின்
சிறிய வடிவகமயானதால் பிரபஞ்சத்தின் இயல்பு வளகய க ாண்
டுள்ளது. ஃபாலுன் க ாங் சாத ர் ள் அதிவிவரவில் அசாதாரண
சக்தி வளயும் ஆற்றல் கசறிவவயும் அவடவதுடன் மி க் குறு ிய
ாலத்திகலகய ஒப்பற்ற சக்தி வாய்ந்த ஃபாலுவனயும் வளர்த்துக்
க ாள்ள முடியும். முழுவமயா வளர்ந்த பின்னர் ஃபாலுன் அறிவுத்
திறனுவடய ஜீவனா

விளங்கும். தானியங் ியா

இவடயறாது

சுழன்றவாறு சாத ாின் அடிவயிற்றுப் பகுதியில் சூட்சுமமா க்
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கஷாலியன்: உண்மு ப் பயிற்சி அல்லது ஆன்மீ ப் பயிற்சி.
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ாணப்படும். பிரபஞ்சத்திலிருந்து சக்திவய உட் ிர ித்து உரு
மாற்றி இறுதியில் சாத ாின் கமய்யுடலில் அச்சக்திவய க ாங்
ஆ வும் மாற்றியவமக்கும். இவ்வாறு ஃபா சாத வரப் பண்படுத்தும்
விவளவு உண்டா ிறது. சாத ர் இவடவிடாது ஒவ்கவாரு க ாடி
யும் பயிற்சி கசய்யாவிடினும் ஃபாலுன் இவடவிடாது அவவரப்
பண்படுத்தும் என்பது இதன் கபாருள். உண்மு

பலனா

சாத ர்

முக்தியவடய ஃபாலுன் வழி வகுக் ிறது. அத்துடன் சாத வர
வலுவுள்ளவரா வும்

ஆகராக் ியம்

உவடயவரா வும்

புத்தி

கூர்வமயும் விகவ மும் உவடயவரா வும் மாற்றி வழி தவறிப்
கபா ாமலும் பாது ாக் ிறது.
ளிடமிருந்து

இவடஞ்சல்

கவளிப்புறப் பலனா
க ாய் வளயும்

ீழ் ிவல ஷின்ஷிங் உவடயவர்
க ாிடாவண்ணமும்

ாப்பாற்றும்.

சுற்றியுள்ள மனிதர் ளின் க டு வளயும்

ீக்கும்; சூழ் ிவலயில் உள்ள எல்லா முரண்பாடு

வளயும் க ராக்கும். ஃபாலுன், அடிவயிற்றுப் பா த்தில் இவடயறா
மல்

டி ாரப் கபாக் ில் ஒன்பது முவற, எதிர்ப்கபாக் ில் ஒன்பது

முவற என்று மாறி மாறிச் சுழல் ிறது. டி ாரப் கபாக் ில் சுழலும்
கபாது பிரபஞ்ச சக்திவய அதி

வலிவமயுடன் இழுத்துக் க ாள்

ளும். அப்கபாது அதன் சக்தி அபாரமானதா இருக்கும். சாத ாின்
ஆற்றல் கசறிவு அதி ாிக்

அதி ாிக்

ஃபாலுனின் சுழற்சியும்

வலுவவடயும். தவலயுச்சியில் சீ-சக்திவய வலிந்து க ாட்டும்
பயிற்சியில் கூட இது கபான்ற

ிவலவய அவடய முடியாது.

ஃபாலுன் எதிர்ப்புறமா ச் சுழலும் கபாது சக்திவய கவளிகயற்று
ிறது. அதன் மூலம் சுற்றியுள்ள அவனத்துயிர் ளுக்கும் உய்வளிக்
ிறது;

சுற்றியுள்ள

எல்லாக்

க டு வளயும்

சீர்திருத்து ிறது.

இவ்வாறு சாத வரச் சுற்றியுள்களாரும் பலனவட ின்றனர்.

ம்

ாட்டில் பயிலப்படும் எல்லா சீக ாங் பயிற்சி களாடு ஒப்பிட்
டால் ஃபாலுன் க ாங் மட்டும் தான் ஃபா சாத வரப் பண்படுத்திக்

க ாண்கட

இருக் ிறது

என்ற

வாச த்வத

ிவல ாட்டும்

முன்கனாடியான ஒகர மார்க் ம்.
ஃபாலுன் மி
வாங்
வ யில்

அாிதானது. எவ்வளவு கசல்வம் க ாடுத்தாலும்

முடியாதது. எனது ஆசான் ஃபாலுவன எனக்கு அளிக்
அவத

ான்

கவறு

எவருக்கும் அளிக்
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இயலாது

என்றுவரத்தார். ஆயிரமாயிரம் ஆண்டு ள் சாதவன புாிந்தவர் ள்
ஃபாலுவன கவண்டியும் அவர் ளுக்கு அது ிவடக் வில்வல. சில
ஆண்டு ளுக்கு ஒருமுவற ஒரு சீடவரத் கதர்வு கசய்யும் முவற
வளப் கபாலன்றி அந்த சாதவனமுவறப்படி மி

ீண்ட

ாலம்

ழித்கத ஒகர ஒரு சீடருக்கு அது வழங் ப்படும். அதனால் தான்
ஃபாலுன் மி

அாிதா ிறது. இந்த சாதவன முவறவய

ாம்

கபாதுமக் ளிவடகய பிரபலப்படுத்தி ஃபாலுனின் சக்திவய சிறிது
குவறத்து வழங் ிய கபாதும் அதன் சக்தியும் அபாிமிதமானது
தான். அதவனப் கபற்றுக் க ாண்ட சாத ர் ள் தங் ள் சாத
வனயில் பாதிவய அவடந்து விட்டார் ள், மிகுதியுள்ள பாதியில்
அவர் ள் தம் ஷின்ஷிங்வ
தான். உயர்ந்தகதாரு

வளப்படுத்திக் க ாள்ள கவண்டியது

ிவலவய எட்டுவது சாத்தியகம. முன்விதித்

கதாடர்பு இல்லாதவர் களா இந்த சாதவனவயத் கதாடங் ிய
கபாதும் அவரகுவறயா

விட்டு விடுவார் ள். எனகவ ஃபாலுனும்

அவர் ளிடமிருந்து வில ி விடும்.
ஃபாலுன் க ாங் கபளத்த பிாிவவச் கசர்ந்தது தான். ஆனாலும்
அது கபளத்த பிாிவின் எல்வல வள கவகுவா த் தாண்டிவிட்டது.
பிரபஞ்ச முழுவவதயும் உள்ளடக் ிய சாதவனப் பயிற்சி அது.
டந்த

ாலத்தில் கபளத்த பிாிவின் க ாட்பாடு வள மட்டுகம

கபளத்த பிாிவு சாதவனமுவற ள் எடுத்துவரத்தன. அகதகபால்
டாவ் பிாிவினர் டாவ் க ாட்பாடு வள மட்டும் விளக் ினர். அவவ
இரண்டுகம பிரபஞ்ச தத்துவத்தின் அடிப்பவடவய

ன்கு விளக்

வில்வல. இந்தப் பிரபஞ்சம் மனிதப் பிறவிவயப் கபான்றது.
அதாவது சடப்கபாருளால் ஆ ிய உருவத்வதத் தவிர அதற்க ன
தனிப்பண்பு ளும் உண்டு. அவற்வற மூன்று கசாற் ளில் அடக் ி
விடலாம்:

கஜன்-ஷான்-கரன்

என்னும்

சத்தியம்- ாருண்யம்-

கபாறுவம ஆ ிய குணங் கள அவவ. டாவ் பிாிவின் சாதவன
கஜன் என்பவத முதன்வமப் படுத்து ிறது. அதாவது, உண்வம
கபசுதல், க ர்வமயாய் கசயல் புாிதல், மற்றும் ஆதியில் உள்ள
உண்வம

ிவலவய அவடந்து இறுதியில் சத்திய ஜீவனாகுதல்

என்னும் இலக்வ

அவடவது. கபளத்த பிாிவு ஷான் என்பவத

முதன்வமப்படுத்து ிறது. கபரும்
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ருவணவயப் கபருக் ி எல்லா

உயிர் ளுக்கும் உய்வளிப்பவத அது வலியுறுத்து ிறது.

மது

சாதவன முவற ஒகர சமயத்தில் கஜன்-ஷான்-கரன் ஆ ிய மூன்று
பண்பு வளயும் வளர்ப்பதில் முவன ிறது. இம்முவறயில் க ரடி
யா ப் பிரபஞ்சத்தின் அடிப்பவடப் பண்பு ளுக்க ற்ப சாதவன
புாிந்து இறுதியில் சாத ர் பிரபஞ்சத்துடன் இவசந்தவரா ிறார்.
ஃபாலுன் க ாங், மனம், உடல் இரண்வடயும் பண்படுத்தும்
பயிற்சி. ஒருவாின் ஆற்றல் கசறிவும் ஷின்ஷிங்கும் ஒரு குறிப்
பிட்ட

ட்டத்வத

கமய்ஞான
ிவலயில்)

அவடயப்

கபற்றதும்

அவர்

இவ்வுல ில்

ிவலவய அவடந்து (க ாங் பூட்டவிழ்க்கும் இறுதி
அழிவற்ற

மூவுல த்துக்குட்பட்ட

உடவலயும்

கபறு ிறார்.

ியதி, மூவுலகு

கபாதுவா ,

டந்த

ியதி என்றும்

இன்னும் பல ிவல ளிலும் ஃபாலுன் க ாங் வகுக் ப்பட்டுள்ளது.
ஆர்வமுள்ள எல்லா பயிற்சியாளர் ளும்

ியமம் தவறாது உறுதி

யுடன் பயின்று, தம் ஷின்ஷிங் ிவலவயத் கதாடர்ந்து பண்படுத்தி
கமய்ஞானம் கபற்று தங் ள் உண்மு

சாதவனயில்

ிவறகவய்து

வார் ள் என ம்பு ிகறன்.
2.

ஃபாலுனின் அவமப்பு

ஃபாலுன் க ாங் ின் ஃபாலுன், அறிவுத்திறனுள்ள, அதீத சக்தி
வாய்ந்த கபாருட் ளுடன் சுழலும் விவச. பிரம்மாண்ட பிரபஞ்ச
கவளியின்

ியதிக்க ற்ப அது சுழல் ிறது. ஒரு வவ யில் அது

பிரபஞ்சத்தின் சிறிய உருவகம தான்.
ஃபாலுனின்

வமயத்தில்

கபளத்த

பிாிவின்

சின்னமான

ஸ்வஸ்தி ம் 卍 உள்ளது. சம்ஸ் ிருதத்தில் ஸ்வஸ்தி ம் என்றால்
33

ன்வம வளகயல்லாம் ஈர்க்

வல்லது (ட்ஸி

ாய் அ ராதி)

என்று கபாருள். அதுதான் ஃபாலுனின் வமயம். அதனுவடய ிறம்
கபான் மஞ்சள் கபான்றது. அதன் அடித்தட்டின்

ிறம்

ல்ல

சிவப்பு. அந்த அடித்தட்டின் கவளி வவளயம் ஆரஞ்சு

ிறம்

க ாண்டது. டய்ஜி
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சின்னங் ள்

ான்கும் கபளத்த பிாிவின்

சீன புத்தமதத்தில் ஸ்ரீவத்ஸ சின்னமும் இவ்வாகற குறிக் ப்படு ிறது.
டய்ஜி: டாவ் பிாிவின் சின்னம்
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卍 சின்னங் ள்

ான்கும் என ஒன்றன் பின் ஒன்றா

திவச ளில் ஒழுங்கு படுத்தப் பட்டுள்ளன. சிவப்பும்

எட்டு

றுப்புமா

உள்ள டய்ஜி சின்னங் ள் டாவ் பிாிவவச் கசர்ந்தவவ. மற்றும்
சிவப்பும் ீலமுமான டய்ஜி சின்னங் ள் ஆதி ம ா டாவ் பிாிவவச்
கசர்ந்தவவ.

ான்கு சிறு 卍 சின்னங் ளும் கபான்மஞ்சள்

ிறமா

னவவ. ஃபாலுனின் அடித்தட்டின் ிறம் சிவப்பு, ஆரஞ்சு, மஞ்சள்,
பச்வச,

ீலம் மற்றும் ஊதா என அழ ா

அவ்வப்கபாது

ிறம்

மாறும். (புத்த த்தில் க ாடுத்துள்ள சித்திரத்வதப் பார்க் வும்.)
வமயத்திலிருக்கும் 卍 சின்னத்தின்

ிறமும் டய்ஜியின்

ிறமும்

மாறுவதில்வல. கவவ்கவறு அளவு ளில் உள்ள இந்த எல்லா 卍
சின்னங் ளும் ஃபாலுனும் தனித்தனியா ச் சுழலும். ஃபாலுனின்
கவர் பிரபஞ்சத்தில் ஊன்றப்பட்டுள்ளது. பிரபஞ்சம் சுழன்றவாறு
இருக் ிறது,

எல்லா

விண்மீன்

கூட்டங் ளும்

சுழன்றவாகற

உள்ளன. அவ்வாகற ஃபாலுனும் சுழன்ற வண்ணம் இருக் ின்றது.
திவ்வியக்

ண்

ீழ் ிவலயில் திறக் ப் பட்டவர் ள் ஃபாலுன் ஒரு

மின்விசிறி

கபால

திவ்வியக்

ண் திறக் ப்

வடிவவயும்

சுழல்வவதப்

பார்ப்பர்.

உயர் ிவலயில்

கபற்றவர் களா ஃபாலுனின் முழு

ாண்பர். அது மி ப் பிர ாசமா , ரம்மியமா க்

ாட்சியளிக்கும்.

சாத ர் ள்

ஊக் த்துடன்

முன்கனற

இது

தூண்டுதலா அவமயும்.
3. ஃபாலுன்
(1) ஃபா

க ாங் சாதவனமுவறயின் சிறப்பியல்பு ள்

சாத வரப் பண்படுத்திக் க ாண்கட இருக் ிறது

ஃபாலுன்

க ாங்

ஆற்றல் ளும்

பயிலுபவர்க்கு

அதிவிவரவில்

சக்திச்கசறிவும்
வளருவதுடன்

ஃபாலுன் ஒன்றும் இச்சாதவன மூலம்
மி க் குறு ிய

ாலத்திகலகய

அசாதாரண
அவர் ளுக்கு

ிவடக் ப் கபறு ிறது.

ஃபாலுன்

உருவா ி

வலிவம

மிக் தா ி விடு ிறது. சாத ர் ள் தடம் மாறிச் கசல்லாதவாறு அது
பாது ாக் ிறது. கமலும், தரம் குவறந்த மனிதர் ளால் இவடயூறு
ஏற்படாத வண்ணம்
ள்

பரம்பவர

ாக் ிறது. ஃபாலுன் க ாங் ின் க ாட்பாடு

சாதவன

முவற ளினின்று
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கவறுபட்டவவ.

ஏகனனில், ஃபாலுன் உருவான பிறகு அது அறிவுத் திறனுடன்
தானியங் ியா
பகுதியில்
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இவடயறாது சுழன்று சாத ாின் அடிவயிற்றுப்

சக்திவயச் கச ாித்த வண்ணம் இருக் ிறது. தனது

சுழலும் தன்வமயால் ஃபாலுன் பிரபஞ்சத்திலிருந்து சக்திவய
தானா கவ உள்வாங் ிக் க ாள் ிறது. ஆ , இவடயறாது சுழல்
வதால் ஃபா சாத வர பண்படுத்திக் க ாண்கட இருக் ிறது
என்னும் இலக்வ

எய்து ிறது. சாத ர் பயிற்சி கசய்யாத க ரத்

திலும் ஃபாலுன் அவவர பண்படுத்திய வண்ணகம இருக் ிறது
என்பவதத் தான் இது குறிக் ிறது. சாதாரண மனிதர்
கவவல கசய்தும் இரவில் தூங் ியும் ஆ

ப லில்

கவண்டியிருக் ிறது.

பயிற்சி கசய்வதற்கு அளவா த் தான் க ரம் ிவடக் ிறது. பயிற்சி
கசய்வவதப் பற்றி சதா
இருபத்து
க ாப்பா

ினத்துக் க ாண்டிருப்பது மட்டுகம

ாலு மணிக ரமும் இவடவிடாது சாதவன கசய்வதற்
முடியாது. மற்கறந்த

விடாது பயிலும் இலக்வ

சாதவனமுவறயிலும் இவட

அவடய இயலாது. ஆனால்

ிறுத்தா

மல் சுழலும் ஃபாலுன், உண்மு மா ச் சுழலும் கபாது கபருமளவில்
சீ-சக்திவய இரவு ப லா

உள்வாங் ி தனது ஒவ்கவார் இருப்

பிடத்திலும் கசமித்து உருமாற்றிய வண்ணம் இருக் ிறது. சீ-சக்திவய
அது உயர் ிவல கபாருட் ளா

மாற்றி

வடசியில் சாத ாின்

ஃபா
சாத வரப் பண்படுத்திக் க ாண்கட இருக் ிறது என்பது. டான்
கமய்யுடலில்

க ாங் ா

உருமாற்று ிறது.

இதுதான்,

எனப்படும் சக்திக் ற்வறவய வளர்க்கும் மற்ற சீக ாங் பயிற்சி ளி
னின்றும் ஃபாலுன் க ாங் வழிமுவற முற்றிலும் மாறுபட்டது.
ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயின் முக் ிய சிறப்புத் தன்வம

டாவனயல்லாது

ஃபாலுவனப்

கபணுவது

தான்.

இதுவவர

சமூ த்தில் பிரபலமா ியுள்ள எல்லா சாதவன முவற ளுகம,
புத்தமத, டாவ்மதக்
கசர்ந்தவவயானாலும்

ிவள ள் அல்லது கபளத்த, டாவ் பிாிவவ
சாி, மக் ளிவடகய

பரவியுள்ள கவறு

வழி ளும் சாி, எல்லாகம டாவனப் கபணுபவவகய. புற வழி சாதவன
முவற ளும் அப்படிகய. இவவகயல்லாம் டான் வழி
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சீக ாங்

ஃபாலுன் அடிவயிற்றின் ிவலயில் கவற்றுப் பாிமாணத்தில் ாணப்படும்.
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என்று அவழக் ப் படு ின்றன. புத்த பிக்ஷுக் ள், பிக்ஷுணி ள்
மற்றும் டாவ் துறவியர் எல்கலாரும் இந்த டான் வழி சாதவன
வயகய வடப்பிடித்தனர். மரணத்துக்குப் பின் இவர் வள த னம்
கசய்த பின்

இவர் ள்

உடலிலிருந்து

தர்ம சாீரம்
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என்று

கூறப்படும் ஒருவித திடப்கபாருள் கவளியாகும். மி த் திண்வம
யும் அழகும் கூடிய இப்கபாருவள

வீன விஞ்ஞானக்

ருவி

ளால் அறிந்து க ாள்ள இயலாது. இது ம் கபளதி ப் பாிமாணத்
வதச்

சார்ந்தது

அல்ல.

உயர்சக்திப்

கபாருளால்

கவற்று

பாிமாணங் ளிலிருந்து திரட்டப் கபற்றது டான். இந்த வழி
சாதவன பழகுபவர் ள் தம் வாழ் ாளில் கமய்ஞான
எட்டுவது

டினம்.

டந்த

ிவலவய

ாலத்தில் டான் வழிவயப் பின்பற்றிய

சிலர் தங் ள் டாவன கமகல எழுப்பப் பார்த்தனர். தவலக்குள்
அவமந்துள்ள

ீவான் மாளிவ

வய அவடந்ததும் கமற்க ாண்டு
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எழாமல் அங்க கய சிக் ிக் க ாண்டு விட்டது. எனகவ இவர் ள்
ிவலயிகலகய தங் ி விட்டனர். சிலர் டாவனப் பிளக்

அந்த

விரும்பி முயன்றனர். ஆனால் அதற் ான முவற கதாியவில்வல.
கவறு சில சம்பவங் ளும் உண்டு. ஒருவாின் பாட்டனார் சாதவன
யில்

ிவறவு கபற முடியவில்வல. எனகவ வாழ்வின்

வடசியில்

தனது டாவன கவளிக் க ாணர்ந்து இவரது தந்வதக்கு அளித்து
விட்டார். தந்வதயின் பயிற்சியும்

ிவறவுறாமல் கபா கவ டான்

இந்த மனிதவர வந்தவடந்தது. இவரால் இன்றளவும் முயற்சியில்
கவற்றி

ாண முடியவில்வல. அது அவ்வளவு

டினமானது.

ஆனால் கசம்வமயான சாதவன முவற ள் பல இருக் த்தான்
கசய் ின்றன. உண்வமயான கபாதவனவய கபற முடிந்தால் அது
அவ்வளவு

டினமல்ல. ஆனால் உயர் ிவல கபாதவனவயப்

கபறுவது மி அாிது.

தர்ம சாீரம்: டான் பண்படுத்தும் சாதவன கசய்தவாின் சவம் எாிக் ப்பட்ட பின்
எஞ்சும் விகசஷமான ஒளிரும் கபாருட் ள்.
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ீவான் மாளிவ (Niwan Palace): மூவளயின் பின்புறம் இருக்கும் கூம்புப் பகுதி
(pineal body) டாவ் பிாிவினரால் இவ்வாறு குறிக் ப் படு ிறது.
36
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(2)

பிரதான உணர்வவப் பண்படுத்துதல்

எல்கலாருக்கும் பிரதான உணர்வு உண்டு.

ாம் சிந்திப்பதற்கும்

கசயலாற்றுவதற்கும் இந்த பிரதான உணர்வவகய சார்ந்துள்
களாம். பிரதான உணர்வு தவிர ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு கமற்
பட்ட துவண உணர்வு ளும்
மது

முன்கனார் ள்

வாழ் ின்றன.

ம்முடலில் உள்ளன. அத்துடன்

விட்டுச்

துவண

கசன்ற

படிமங் ளும்

உணர்வு ளும்

பிரதான

ம்முள்

உணர்வின்

கபயராகலகய குறிப்பிடப் படு ின்றன. ஆனால் துவண உணர்வு
திறன் மிக் து, அதனுவடய தரமும் உயர்வானது. அது மனித
சமுதாயத்தின் மாயவவலப் புதிாில் சிக் ி தன்வன இழப்பதில்வல.
தனக்குாிய குறிப்பிட்ட பாிமாணத்வத அதனால்
கபரும்பாலான

சாதவன

மார்க் ங் ள்

ாண முடியும்.

துவண

உணர்வவப்

கபணும் முவறவய

வடப்பிடிக் ின்றன. ஊனுடலும் பிரதான

உணர்வும் கவறும்

ருவி ளா கவ அங்கு கசயல்படு ின்றன.

கபாதுவா

சாத ர் ள் இது பற்றி அறியாமல் மன

ிவறவுடன்

இருந்து க ாண்டிருப்பார் ள். சமுதாய வாழ்வில், பற்றுக் க ாண்
டுள்ள அக

யதார்த்த விஷயங் வள துறப்பது மி க்

ஆ கவ பல சாதவன முவற ள் கமான
சமாதி
இந்தத்

ிவலயில் பயிற்சி கசய்து

ிவலயில் ஆழ்ந்து விடும் பழக் த்வதகய

ின்றன. சமாதி
துவண

ிவல பயிற்சியால் உருமாற்றம்
உணர்வு

தான்

டினம்.

வடப்பிடிக்
ி ழும் கபாது

பயன்கபறு ிறது.

அதாவது

கவகறாரு தளத்தில் உருமாற்றம் கபற்று அது முன்கனறு ிறது.
இறுதியில் ஒரு ாள், சாதவனயில்

ிவறவு கபற்று க ாங்வ யும்

அது எடுத்துக் க ாண்டு கசன்று விடு ிறது. உங் ள் பிரதான
உணர்வுக்க ா, கமய்யுடலுக்க ா எதுவும் எஞ்சியிராது. வாழ் ாள்
முழுதும் கசய்த பயிற்சி பயனற்று கபாகும். எவ்வளவு பாிதாபம்!
சில பிரபலமான சீக ாங் ஆசான் ள் பலவவ யான அசாதாரண
ஆற்றல் ள் வ வரப் கபற்றிருப்பர்; அதனால் கபயரும் பு ழும்
அவடந்திருப்பார் ள்.

ஆனாலும்

க ாங்

தமது

கமய்யுடலில்

வளரவில்வல என்பவத அவர் ள் அறிய மாட்டார் ள்.
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மது

ஃபாலுன்

க ாங்

சாதவன

க ரடியா

பிரதான

உணர்வவகய பண்படுத்து ிறது. சாத ாின் உடலிகலகய க ாங்
வளரும் என்பவத

ாம் உறுதிப்படுத்து ிகறாம். துவண உணர்வுக்

கும் அதில் ஒரு பங்கு
இரண்டாம்

ிச்சயம். ஆயினும் அதன் முன்கனற்றம்

பட்சமா கவ

இருக்கும்.

முவறக்கு சீாிய ஷின்ஷிங் வளர்ச்சி

ம்முவடய

ண்டிப்பா

சாதவன

வடப்பிடிக்

கவண்டிய ஒன்று. மனித சமுதாயத்தில், மி ச் சிக் லான சூழ்
ிவலயில் இருந்து க ாண்டு உடவலயும் உள்ளத்வதயும் பதப்
படுத்தி கசற்றிலிருந்து மலரும் கசந்தாமவர கபான்று முன்னுக்கு
வர கவண்டும். இவ்வாறு

ீங் ள் சாதவனயில் கவற்றி கபற

கவண்டும். இதனாகலகய ஃபாலுன் க ாங் மி வும் அருவம
யானது. க ாங் கபறப் கபாவது பிரதான உணர்வா ிய
தான் என்பதாகலகய இது மி

ீங் கள

அாிதா ிறது. அகத சமயம் அது

மி வும் டினமானதும் கூட. ஏகனனில், சிக் லானகதாரு சூழ் ிவல
யில்

டும் கசாதவன ளுக்கு ஆளா ி உருக் ி வார்ப்கபடுப்பது

கபான்ற சிரமத்துடன் முன்கனறும் இந்த பாவதவயகய

ீங் ள்

கதர்ந்கதடுத்திருப்பதனால் தான்.
பிரதான உணர்வவப் கபணுவகத

ம் சாதவனயின் இலக்கு

என்பதால் பயிற்சி கசய்வதற்கு பிரதான உணர்வவகய பயன்
படுத்த கவண்டும். எல்லா தீர்மானங் வளயும் பிரதான உணர்வு
தான் எடுக்

கவண்டும், துவண உணர்வு கசய்யும்படி விட்டு

விடக் கூடாது. இல்வலகயனில் ஒரு ாள் அது சாதவனவய
முடித்துக் க ாண்டு தன்னுடன் க ாங்வ

எடுத்துச் கசன்றுவிடும்.

பிரதான உணர்வுக்கும், உங் ள் கமய்யான உடலுக்கும் எதுவும்
இல்லாமல் கபாய் விடும். உயர் ிவலக் ான சாதவனயில் முவனந்
திருக்வ யில் உங் ள் பிரதான உணர்வு
தூங்குவது

கபால

இருக் லா ாது.

டப்பவத அறியாமல்

பயிற்சி வள

கசய்வது

ீங் கள தான் என்ற கதளிவுடன் இருந்துக ாண்டு சாதவனயில்
முன்கனறுவதிலும், ஷின்ஷிங்வ
இருக்

கமம்படுத்துவதிலும்

வனமா

கவண்டும். அப்கபாது தான் உங் ள் வசத்தில் இருந்து

க ாண்டு க ாங்வ யும் கபற முடியும். சில க ரங் ளில்
தன்வன மறந்த

ிவலயில் சில

ீங் ள்

ாாியங் வள எப்படி கசய்கதாம்

48

என அறியாமகல கசய்து முடித்திருப்பீர் ள். அச்சமயம் உங் ள்
துவண உணர்வு தான் கமகலாங் ி
ிறது.

ின்று கபாறுப்கபற்றிருக்

ீங் ள் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்வ யில்

திறந்து பார்த்தால் முன்புறம் மற்கறாரு

ண்வணத்

ீங் ள் உட் ார்ந்திருப்பது

கபால் கதாிந்தால் அதுதான் உங் ள் துவண உணர்வு. ீங் ள் ஒரு
திவச க ாக் ிய வண்ணம் தியானத்தில் அமர்ந்திருக்கும் கபாது
சட்கடன்று எதிர்த்திவசயில்

ீங் ள் அமர்ந்திருப்பவத

ாண் ிறீர்

ள், “ ான் எப்படி கவளியில் வந்கதன்?” என்று வியக் ிறீர் ள்.
அப்படிகயன்றால் உங் ள் உண்வமயான உள்ளுயிர், அதாவது
பிரதான

உணர்வு

தான்

கவளியில்

உட் ார்ந்திருப்பது உங் ள் கபளதி

வந்திருக் ிறது.

அங்க

உடலும் துவண உணர்வும்.

இவதகயல்லாம் பிாித்து உணர முடியும்.
ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சியில் ஈடுபடும் கபாது தன்வன மறந்த
ிவலக்குச் கசன்று விடக் கூடாது. அப்படிச் கசய்வது ஃபாலுன்
க ாங் சாதவனயின் ம ா மார்க் த்துக்கு கபாருந்தாது. பயிற்சி
கசய்யும் கபாது மனவதத் கதளிவா
உங் ள் பிரதான உணர்வு திடமா
டக்

வவத்திருக்

கவண்டும்.

இருக்குகமயானால் தவறு

வாய்ப்பில்வல, தீங்கு எதுவும் க ராது. பிரதான உணர்வு

பலவீனமா

இருந்தால் தான் கவண்டாதது எதுகவனும் உங் ள்

உடவல பாதிக் வாய்ப்புண்டு.
(3)

திவசவயயும் க ரத்வதயும் சாராத பயிற்சி

கபரும்பாலான சாதவன முவற ள் எந்த க ரத்தில் எந்த திவச
க ாக் ி பயிற்சி கசய்ய கவண்டும் என்பவத வலியுறுத்து ின்றன.
ாம் இவ்விஷயங் வள கபாருட்டாக்குவதில்வல. ஃபாலுன் க ாங்
சாதவனமுவற பிரபஞ்சத்தின் பண்வபயும் பாிணாம தத்துவத்வதயும்
ஒட்டி கசயல்படு ிறது. ஆ கவ திவசயும் க ரமும்

மக்கு முக் ிய

மில்வல. அவனத்து திவச வளயும் தழுவி ஓயாது சுழன்றவாறு
இருக்கும் ஃபாலுவன ஆதாரமா க் க ாண்டு
மக்கு திவசயும்

க ரமும் கபாருட்டில்வல.

ாம் பயிலுவதால்
மது

ஃபாலுன்

பிரபஞ்ச இயக் த்துடன் இவசந்து கசயல்படு ிறது. பிரபஞ்சம்
எப்கபாதும் இயங் ிக் க ாண்கட இருக் ிறது, ஆ ாய
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ங்வ

என்னும் விண்மீன் பாவதயும் இயங் ியவாகற உள்ளது,

ிர ங் ள்

ஒன்பதும் சூாியவனச் சுற்றிச் சுழல் ின்றன, பூமியும் சுழன்றவாறு
உள்ளது. இதில் வடக்கு,

ிழக்கு, கதற்கு, கமற்கு என்று எவதச்

கசால்வது? இந்த திவச ள் எல்லாம் பூமியில் வசிக்கும் மனிதர் ள்
வகுத்தவவ தாகன.

ீங் ள் எந்தத் திவசவய க ாக் ி திரும்பி

னாலும் எல்லா திவச வளயுகம பார்க் ிறீர் ள்.
பயிற்சி கசய்ய

ள்ளிரவு தான் உ ந்த க ரம் என்று சிலரும்,

ண்ப ல் தான் சிறந்தது என்று சிலரும், கவறு க ரங் வள சிலரும்
கசால் ின்றனர்.
தில்வல.

ாம் இவற்வறகயல்லாம் முக் ியமா க்

ஏகனன்றால்,

ீங் ள்

பயிற்சி

கசய்யாத

ருதுவ
கபாதும்

ஃபாலுன் உங் வள பண்படுத்தியவாகற இருக் ிறது. ஒவ்கவாரு
ணமும் சாதவனயில் ஃபாலுன் உங் ளுக்கு உதவி புாிந்தவாறு
இருக் ிறது. ஃபா சாத வரப் பண்படுத்திக் க ாண்கட இருக் ிறது.

டான் வழி சீக ாங் ில் பயிற்சியாளர் டாவனப் கபணு ிறார்.
ஃபாலுன் க ாங் ிகலா ஃபா சாத வரப் பண்படுத்து ிறது. ிவறய
க ரம்

ிவடக்கும்கபாது

குவறவா

ிவறய பயிற்சி கசய்யுங் ள், க ரம்

இருந்தால் குவறந்த அளவு கசய்யுங் ள். க டுபிடி

எதுவுமில்வல.
4.

மனம், உடல் இரண்வடயும் பண்படுத்துதல்

ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயில் மனம், உடல் இரண்டும் பண்
படு ிறது. பயிற்சியின் மூலம் கமய்யுடல் (பன்டி) முதலில் மாற்றம்
அவட ிறது.
கபளதி

கமய்யுடவலக்

வ விடாமல்

பிரதான

உணர்வு

உடகலாடு ஐக் ியமா ிறது. இவ்வாறு முழு இருப்பும்

சாதவனயில் ிவறவு கபறு ிறது.
(1)

கமய்யுடவல மாற்றுவது

மனித உடல் சவத, ரத்தம், எலும்பு ளால் ஆனது. இவவ பல்கவறு
மூலக்கூறு ளால் வகுந்து அவமக் ப்பட்டுள்ளன. இந்த மூலக்கூறு
ளின் கதாகுப்பு, உண்மு
கபாருளா

சாதவனயின் மூலம் உயர்தர சக்திப்

உருமாற்றம் கபறு ின்றது. அதன் பின்னர் இவ்வுடல்

பவழய கபாருண்வம ளால் ஆனது அல்ல. தனது அடிப்பவட
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இயல்பிகலகய

ஒரு

மாற்றத்வத அது அவடந்து

விடு ிறது.

ஆயினும் சாதாரண மக் ளிவடகய மனித சமூ த்தின் சூழ் ிவலவய
பாதிக் ாமல் வாழ கவண்டியது அவசியம். ஆவ யால் இந்த உரு
மாற்றம் மனித உடலின் மூலக்கூறு ளின் அவமப்வபகயா வாிவச
வயகயா மாற்றாமல் கதாகுப்வப மட்டுகம மாற்று ிறது. எப்கபாதும்
கபால் உடலின் சவத கமன்வமயா வும் எலும்பு ள் டினமா வும்
ரத்தம் திரவமா வும் தான் இருக்கும்.

த்தியால்

ீறினால் ரத்தம்

ஒழு கவ கசய்யும். சீன தத்துவத்தின்படி அவனத்துப் கபாருட்
ளும் உகலா ம், மரம்,

ீர், க ருப்பு மற்றும் மண் ஆ ிய

ஐங்கூறு ளால் ஆனவவ. மனித உடலும் அப்படிகய. உண்மு
சாதவனயின் மூலம் உருமாறிய கமய்யுடலில் மூலக்கூற்றின்
கதாகுப்பு உயர்தர சக்திப்கபாருளா மாற்றியவமக் ப்பட்ட பின்னர்
இராது. ஐங்கூறு வளக்

அவ்வுடல் ஐங்கூறு ளால் ஆனதா

டப்பது என்னும் தத்துவம் இது தான்.
உடவலயும்

மனத்வதயும்

ஒருங்க

பண்படுத்தும்

இது

கபான்ற சாதவன முவற ள் வகயாதி த்வதத் தடுத்து சாத ாின்
ஆயுவள

ீடிக் ின்றன என்பது கவளிப்பவடயா கவ கதாியும்.

மது ஃபாலுன் க ாங் சாதவன முவறயிலும் இவதக் ண்கூடா ப்
பார்க்

முடியும். ஃபாலுன் க ாங் கசயல்படுவது எவ்வாகறனில்,

அது மனித உடலின் மூலக்கூறின் கதாகுப்வபகய அடிகயாடு
மாற்று ிறது; சாதவனயால் கச ாிக் ப்பட்ட உயர்சக்திப் கபாருள்
ஒவ்கவாரு உயிரணுவிலும் ிரப்பப் படு ின்றது. உடலில் வழக் மா
ஏற்படும் வளர்சிவத மாற்றம் இனி இல்வல. சாத ர் இவ்வாறு
கவறு பாிமாணங் ளின் தத்துவப்படி உடலவமப்வப மாற்றிக்
க ாண்டு ஐங்கூறு வளக் டந்து விடு ிறார். பின்னர், மது ால
பாிமாணத்தின் தவடயின்றி என்றும் இளவமகயாடு இருப்பார்.
சிறந்த முவறயில் பயிற்சி கசய்த துறவியர் பலர் மி
ஆயுளுடன் இருந்ததா
வயது

நூவறத்

ீண்ட

வரலாறு கூறு ிறது. இப்கபாது கூட

தாண்டியவர் ள்

கதருவில்

டந்து

க ாண்டு தான் இருக் ிறார் ள். உங் ளால் அவர் வள

கசன்று
ண்டு

க ாள்ள முடியாது. பார்ப்பதற்கு சாதாரண மக் வளப் கபான்று
உவடயணிந்து இளவமத் கதாற்றத்துடன் இருக்கும் அவர் வள
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உங் ளால் இனம் பிாிக்
இருப்பவதப்

கபால்

இயலாது. மனித ஆயுள் இப்கபாது

குறு ியதா

இருக் க்

கூடாது.

வீன

விஞ்ஞானத்தின்படி மனிதர் ள் இருநூறு வயதிற்கு கமலும் உயிர்
வாழ முடியும். பதிவுக் குறிப்பு ளின்படி பிாிட்டனில் ஃகபம் ாத்
என்பவர் 207 வயது வவர வாழ்ந்துள்ளார். ஜப்பானில் மிட்சு
வதரா என்பவர் 242 ஆண்டு ள் வாழ்ந்திருக் ிறார்.

ம்

ாட்டில்

டாங் அரச பரம்பவர ஆண்ட ாலத்தில் ஹ்கவஜாவ் எனும் பிக்ஷு
290 வயது வவர இருந்திருக் ிறார். ஃபியூஜியன் மா ாணத்து
கயாங்டாய் வரலாற்று குறிப்பில் கசன்ஜுன் என்பவர் டாங்
மன்னர் ஷுஜாங் அரசாட்சியின் கபாது,

ி.பி. 881இல் பிறந்த

தா வும் 443 ஆண்டு ள் வாழ்ந்து யுவன் பரம்பவர அரசாட்சியின்
( ி.பி.1324)

கபாது

இறந்ததா வும்

ாணப்படு ிறது.

இவவ

கயல்லாம் பதிவு கசய்யப்பட்ட, உறுதி கசய்யக் கூடிய த வல் ள்,
ட்டுக் வத ள் அல்ல. மது ஃபாலுன் க ாங் சாத ர் ளின் மு ங் ள்
சுருக் ங் ள் குவறந்தும் வனப்புடனும் பிர ாசமா வும் விளங்கு
வவத

ிதாிசனமா க்

மின்றி இலகுவா

ாணலாம். அவர் ளின் உடல் இறுக்

இருக்கும்.

டக்கும் கபாகதா கவவல கசய்வ

திகலா சிறிதும் கசார்வவடந்து விடுவதில்வல. இது இயல்பா கவ
ி ழ் ிறது.
களன்.

ானும் பல்லாண்டு ளா

ஆன்மீ

சாதவன புாிந்துள்

டந்த இருபது ஆண்டு ளில் என் மு த்தில் அதி ம்

மாற்றம் கதாியவில்வல என்று மக் ள் கசால் ிறார் ள்.
இதுதான்.

மது

ஃபாலுன்

க ாங்

சாதவனயில்

ாரணம்

உடவலப்

பண்படுத்தும் சக்தி மிகுந்த விஷயங் ள் உள்ளன. சாதாரண
மக் ளுடன் ஒப்பிடுவ யில் ஃபாலுன் க ாங் சாத ர் ள் வயதில்
இவளயவரா த் கதான்றுவர். இவ்வாறு வாழ் ாவள

ீடித்து,

முதுவமவயத் தடுத்து, மனித ஆயுட் ாலத்வத அதி ாிப்பது உடல்,
மனத்வதப் பண்படுத்தும் சாதவன முவறயின் முக் ிய அம்சமாகும்.
(2)

ஃபாலுன் சுவர்க் ச் சுற்று

மது மனித உடல் ஒரு சிறிய பிரபஞ்சம். மனித உடலின் சக்தி
உடவலச் சுற்றிச் சுழன்று க ாண்டிருக் ிறது. இது சிறிய பிரபஞ்ச

சுற்கறாட்டம் அல்லது சிறிய சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம் என்று

52

கூறப்படும். தரத்தின்படி பிாித்து கூறப் கபானால், கரன் மற்றும்

தூ எனப்படும் கபாிய சக்திப்பாவத வள இணக்கும் பயிற்சி,
கமகலாட்டமான சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம் தான். அது உடவலப்
பண்படுத்துவது இல்வல. உச்சந்தவலயிலிருந்து உட்புறமா ச்
சுழன்று டான்டியன் வவர கசல்வது தான் சாியான சிறிய
சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம் எனப்படுவது. இந்த உட்புற சுற்கறாட்டத்
தின்

மூலம்

ஒருவாின்

எல்லா

சக்திப்

பாவத ளும்

திறந்து

க ாண்டு உள்ளிருந்து கவளியில் விாிவவடயும். எடுத்த எடுப்பி
கலகய எல்லா சக்திப் பாவத வளயும் திறக்குமாறு கசய்வது தான்
ஃபாலுன் க ாங் ின் சிறப்பு.
கபாிய சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம் என்பது கூடுதலான எட்டு
சக்திப் பாவத38 வளச் கசர்த்து இயங்குவது. ஒகர சுற்றில் கமாத்த
உடவலயும் முழுவதா ச் அது சுற்றி வந்து விடும். கபாிய சுவர்க் ச்
சுற்கறாட்டம் திறந்து க ாள்ளும்கபாது ஒருவர் எவடயின்றி கமகல
எழும்பும் ஆற்றவலப் கபறுவார். டான் வழி சாதவன முவறவய
விளக்கும் டான்ஜிங் என்னும் நூலில் பட்டப் ப லில் கமகலழும்புவது
என்று கூறியுள்ளது இவதத் தான் குறிக் ிறது. இந்த ஆற்றல்
வ வந்த பின்னும் கபரும்பாலும்

ீங் ள் பறந்து விடாமலிருக்

உங் ள் உடலின் ஒரு சிறுபகுதி பூட்டப் பட்டிருப்பது உண்டு.
எனினும்,

ீங் ள்

பிரயாவசயின்றி

விவரவா

டக் வும்,

உயரத்தில் ஏறும்கபாது யாகரா பிடித்துத் தூக்குவது கபால்
அ ாயாசமா

உணரவும் முடியும். கபாிய சுவர்க் ச் சுற்று திறந்து

க ாண்ட பின்பு மற்கறாரு வவ

ஆற்றலும் வ வரப் கபறும்.

உங் ள் உடலின் கவவ்கவறு உறுப்பு ளில் உள்ள சீ-சக்திவய
இடமாற்றம் கசய்வது சாத்தியம் ஆகும். அதாவது, இதயத்திலுள்ள
சீ-சக்தி இவரப்வபக்கும், இவரப்வபயிலுள்ள சீ-சக்தி குடலுக்கும்
என்பது கபால மாற்றங் ள் கசய்ய முடியும். சாத ாின் சக்திச்
கசறிவு வலிவம கபறும் கபாது இந்த ஆற்றவல உடலுக்கு கவளி
கயயும் பிரகயா ிக் முடியும். அப்கபாது இது கபாருட் வள இடப்

சீன மருத்துவத்தில் வழக் மா க் கூறப்படும் பன்னிரண்டு பாவத ளுடன்
கூடுதலா இவவ எட்டும் கசர்த்துக் க ாள்ளப் படு ின்றன.
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கபயர்ச்சி கசய்யக் கூடிய கதாவல

டத்தும் திறனா மாறும்.
இந்தச் சுற்கறாட்டத்துக்கு சுவர்க் -பூமி சுற்கறாட்டம் அல்லது
தீர்க் கரவ ச் சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம் என்று கபயர். எனினும்
இதன் இயக் ம் உடவல உருமாற்றும் இலக்வ எட்டாது. அதற்கு

எல்வலக்க ாட்டு சுவர்க் ச்

சுற்கறாட்டம்

(மாவ்கயா)

என்ற

மற்கறார் இயக் ம் கதவவ. எல்வலக்க ாட்டு சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம்,
ஹ்கவயீன் 39 புள்ளி அல்லது வபஹ்கவ 40 புள்ளியிலிருந்து

ிளம்பி

யீன்-யாங்41 வரம்பு வழிகய பக் வாட்டில் கசல் ிறது.
சாதாரண சாதவனமுவற ளில் வழங்கும் கூடுதல் எட்டு
சக்திப்பாவத ளுடன் கசர்ந்த கபாிய சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டத்வதக்
ாட்டிலும், ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயில் பயிலப்படும் சுவர்க் ச்
சுற்கறாட்டம் உயர்வானது. உடலின் எல்லாப் பகுதி ளிலும்
ஊடும் பாவுமா பின்னியிருக்கும் ச ல சக்திப்பாவத ளிலும் சக்தி
பாய்ந்து கசல்லும் இயக் ம் அது. உடல் முழுவதுமான எல்லா
சக்திப் பாவத ளும் பூரணமா த் திறந்து க ாண்டு ஒன்றுகசர
இயங்

வவக்கும். இவவகயல்லாம் ஏற் னகவ

க ாங் ில் கபாதிந்துள்ளன. ஆ கவ

மது ஃபாலுன்

ீங் ள் இதற் ா

பிரத்தி

கய முயற்சி எதுவும் எடுத்துக் க ாள்ளத் கதவவயில்வல. உங் ள்
எண்ணங் ளால்

அவற்வற

கசலுத்தவும்

கசய்தால் வழி தவறிச் கசல்வீர் ள்.

கூடாது.

அப்படிச்

ான் விாிவுவரயாக் ம்

கசய்யும் கபாது தானா ச் சுழலக் கூடிய சக்தி நுட்ப இயக் ங்
வள உங் ள் உடலுக்கு கவளிப்புறமா ப் கபாருத்து ிகறன்.
அவவ தானியங் ியா ச் சுழன்று க ாண்டிருக் ின்றன. இந்த
நுட்பங் ள் உயர் ிவல சாதவனக்கு பிரத்திகய மானவவ.

மது

பயிற்சிவயத் தானியங் ியா ச் கசய்வதில் அவற்றுக்கு ஒரு பங்கு
உண்டு. ஃபாலுவனப் கபாலகவ அவவ உள்ளிருக்கும் சக்திப்
பாவத வளகயல்லாம் சுழல விட்டவாகற இவடயறாது தாமும்
ஹ்கவயீன்: இரு கதாவட ளும் உட்புறத்தில் இவணயும் வமயத்தில் உள்ள
அக்குபங்சர் புள்ளி.
40
வபஹ்கவ: தவலயின் உச்சியில் உள்ள அக்குபங்சர் புள்ளி.
41
யீன்-யாங்: டாவ் பிாிவினாின் ருத்துப்படி எல்லாவற்றிலும் யீன், யாங் எனும்
இரு க கரதிர் சக்தி ள் இவணந்து ஒன்வறகயான்று பூர்த்தி கசய் ின்றன.
39
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சுழன்றவாறு இருக் ின்றன.

ீங் ள் சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டத்வதப்

பயிலாத கபாதும் அந்த சக்திப் பாவத ள் ஏற் னகவ தூண்டப்
பட்டு, ஆழமாய் உள்களயும் கவளிகயயும் ஒன்றா ச் கசயல்
படு ின்றன. கவளிப்புற இயக் நுட்பத்வத வலுப்படுத்தகவ

ாம்

உடற்பயிற்சி வள கமற்க ாள்ளு ிகறாம்.
(3)

சக்திப் பாவத வளத் திறப்பது

சக்திப்பாவத வளத் திறக் கவண்டியதன் க ாக் ம் சக்தி உடலில்
ன்றா ச் சுழல்வதும் அணுக்கூறு ளின் மூலக்கூற்றின் கதாகுப்வப
மாற்றி அவற்வற உயர் சக்திப் கபாருளாக்குவதும் தான். உண்மு
சாதவன எதுவும் புாியாதவர் ளின் சக்திப் பாவத ள் அவடப்பு
ளுடன்

குறு லா

இருக்கும். சாத ாின்

சக்திப்

பாவத ள்

படிப்படியா அவடப்பு ள் ீங் ப் கபற்று பிர ாசிக் த் துவங்கும்.
கவகு ாலம் சாதவன புாிந்தவாின் சக்திப் பாவத ள் அ ன்று
இருக்கும். கமன்கமலும் உயர் ிவல சாதவன பயிலும் கபாது கமலும்
அ லமாகும். சிலாின் சக்திப் பாவத, விரல் பருமனில் இருக் க் கூடும்.
எனினும் சக்திப் பாவத ள் திறப்பதனால் ஒருவாின் பயிற்சியின்
தரகமா

க ாங் ின்

உயரகமா

ிர்ணயிக் ப்பட

மாட்டாது.

கமன்கமலும் சாதவனயில் முன்கனறுவ யில் சக்திப் பாவத ள்
பிர ாசமா ி அ ன்று க ாண்கட வரும். இறுதியில் எல்லா சக்திப்
பாவத ளும் ஒன்றா
மாறி விடும். இந்த

இவணந்து ஒகர ஒரு கபாிய பாவதயா
ிவலவய எட்டியவர் உடலில் சக்திப் பாவத

களா அக்குப்பங்சர் புள்ளி களா இராது. மாறா அவரது கமாத்த
உடகல சக்திப் பாவத ளா வும் அக்குப்பங்சர் புள்ளி ளா வும்
மாறி இருக்கும். இந் ிவலயில் கூட அவர் கமய்ஞான (டாவ்)
ிவலவய அவடந்து விட்டதா க் கூற முடியாது. ஃபாலுன் க ாங்
சாதவனயில் அவடயும் ஒரு

ட்டகம இது. இந்த

அவடந்ததும் சாத ர் மூவுல த்துக்குட்பட்ட

ிவலவய

ியதி சாதவனயின்

இறுதிவய அவடந்து விடு ிறார். அப்கபாது கவளித்கதாற்றத்தில்
ஒரு குறிப்பிடும்படியான
(சூட்சும

ிவலயும் ஏற்படும். தவலக்கு கமல்

ிவலயில்) மூன்று மலர் ள் இவணந்து

ாணப்படும்.

கபருமளவுக்கு க ாங் வளர்ந்திருக்கும், ஆற்றல் ள் கபரு ி எல்லா
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வற்றுக்கும் ஒரு வடிவமும் உருவமும் உண்டாகும், சக்திக் ம்பமும்
இப்கபாது மி

உயரமா

ஆ ியிருக்கும். இம்மூன்று மலர் ள்

தவலயுச்சியில்

ாட்சியளிக்கும். இவற்றில் ஒன்று கசவ்வந்திப்

பூவவப் கபாலும் மற்கறான்று தாமவர மலவரப் கபாலவுமிருக்கும்.
மூன்று மலர் ளும் ஒகர சமயத்தில் தனித்தனியா வும் ஒன்வற
கயான்று சுற்றியும் சுழன்ற வண்ணம் இருக்கும். ஒவ்கவாரு மலருக்கும்
உாிய
மூன்று

ாம்பு வாவனத் கதாடுமளவிற்கு

ீண்டு

ாணப்படும்.

ாம்பு ளும் மலர் வளப் கபான்கற சுழன்ற வண்ணம்

இருக்கும். சாத ர் தவலயின் எவட கூடியது கபால் உணர்வார்.
இப்கபாது அவர் மூவுல

ியதி சாதவனயின்

வடசிப் படிவய

அவடந்திருப்பார்.
5.

மன முவனப்பு

ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயில் மன முவனப்பிற்கு இடமில்வல.
மன முவனப்பினால்

ட்டவள வளச் கசலுத்த முடியும் என்றா

லும் அதனால் சுயமா

எவதயும் சாதிக்

இயலாது. உண்வமயில்

அசாதாரண ஆற்றல் ள் தான் கசயலாற்று ின்றன. அவவ அறிவுத்
திறனுடன் சிந்திக் வும் மூவளயின் குறிப்புப்படி

ட்டவள வள

ஏற் வும் வல்லவவ. எனினும் கபரும்பாகலாருக்கு, குறிப்பா
சீக ாங் பயில்பவர் ளுக்கு இது பற்றிய கவறு ருத்து ள் உண்டு.
எண்ணங் ளின் பலத்தினால்
என்று அவர் ள்

முடியும்

ிவனக் ிறார் ள். அசாதாரண ஆற்றல் வளப்

கபறுவதற்கும் திவ்வியக்
குணப்படுத்தவும்

விஷயங் வள சாதிக்

கதாவல

ண்வணத் திறக் வும் க ாய் வள

டத்தும் ஆற்றல் கபறவும் மன

முவனப்வப பயன்படுத்த முடியும் என்று சிலர் கசால் ின்றனர்.
இது சாியல்ல. ீழ் ிவலயில், சாதாரண மக் ள் தம் புலன் வளயும்
வ

ால் ளயும் இயக்குவதற்கு மன முவனப்வபப் பயன்படுத்து

ின்றனர். கமல் ிவலயில் ஆன்மீ

சாதவன புாிபவாின் மன

முவனப்பு அவரது ஆற்றல் வளத் தூண்டி விட ஏதுவா ிறது.
அதாவது, அசாதாரண ஆற்றல் வளச் கசயல்பட வவப்பதற்கு
மன முவனப்பு உதவு ிறது. இதுதான் மன முவனப்வபப் பற்றிய
ம் ருத்து. சிலசமயம் ஒரு சீக ாங் ஆசான் சி ிச்வச அளிப்பவதப்
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பார்க் ிகறாம். அந்த க ாயாளி ள், ஆசான் தம் விரவலக் கூட
அவசக் வில்வல, ஆனாலும் குணமவடந்து விட்கடாம் என் ி
றார் ள். ஆசானின் மன முவனப்பினால் தான் க ாய்

ீங் ியதா

அவர் ள் ிவனக் ிறார் ள். உண்வமயில் அந்த ஆசான் ஒருவவ
அசாதாரண ஆற்றவல ஏவி க ாவய குணப்படுத்து ிறார். அசாதா
ரண ஆற்றல் ள் கவறு பாிமாணத்தில் சஞ்சாிப்பதால் சாதாரண
மனிதர் ளால் அவற்வறக்

ண்ணால்

ண்டறிய முடியாது. இது

கதாியாமல் மன முவனப்பு தான் குணப்படுத்துவதா

எண்ணி

விடு ிறார் ள். இதனால் சிலர் மன முவனப்வப உபகயா ித்து
சி ிச்வசயளிக்

முடியும் என்கற

ம்பு ிறார் ள். இது மக் வளக்

குழப்பு ிறது. இவத கதளிவாக்குவது அவசியம்.
எண்ணங் ள் என்பது ஒரு வவ யான த வல், ஒருவித சக்தி,
பருப்கபாருளால்

ஆனகதாரு

வடிவம்,

இவவகயல்லாவற்றின்

கசர்க்வ . மனிதர் ள் சிந்திக்கும் கபாது மூவள ஓர் அவல வாிவசவய
ஏற்படுத்தும். சில சமயம் ஒரு மந்திரத்வத உச்சாிக்கும் கபாது சிறந்த
விவளவுண்டாகும். இது ஏன்? ஏகனன்றால் பிரபஞ்சத்திற்கு அதற்
க ன ஓர் ஒலியதிர்வு அவல வாிவச உண்டு. மந்திரத்தின் அவல
வாிவச அதனுடன் கசர்ந்திவசய க ாிடும் கபாது அத்தவ ய
விவளவு உண்டா ிறது. அவ்வாறு ஏற்பட கவண்டுமானால் அந்த
மந்திரச்கசால்
இருக்

ிச்சயமா

ன்வம பயக் க் கூடியதா

மட்டுகம

கவண்டும். ஏகனனில் தீயவவ அவ்வாறு ஒத்திவசய

பிரபஞ்சம் இடமளிக் ாது. மன முவனப்பும் ஒரு பிரத்திகய மான
சிந்தவன தான். ஓர் உயர் ிவல சீக ாங் கபராசானின்

ியதிச்

கசறிவுடல் ள் அவரது பிரதான உடலின் எண்ணங் ளால் ஆளப்
படு ின்றன.

ியதிச் கசறிவுடலுக்கும் அதற்க ன தனி எண்ணங்

ளும் பிரச்சிவன வளத் தாகன தீர்க்கும் திறவமயும் தனிப்பட
கசயலாற்றும் திறனும் உண்டு. அது ஒரு சுதந்திரமான தனி
வியக்தி. அத்துடன் ஆசானின் பிரதான உடலின் எண்ணங் ள்
என்னகவன்று அதற்குத் கதாியும். அந்த எண்ணங் ளுக்கு தகுந்த
வாறு அது கசயல்புாியும். உதாரணமா , ஆசான் ஒருவவர
குணப்படுத்த
அவர்

ிவனத்தால்

ியதிச் கசறிவுடல் அங்கு கசல்லும்.

ிவனத்தாலன்றி அது கபா ாது. மி வும்
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ன்வம தரக்

கூடிய ஒன்வற கசய்யலாம் என்று அறியும் கபாது அது சுயமா
கவ அதவன கசய்து முடிக்கும். சில ஆசான் ள் கமய்ஞான
ிவலவய இன்னும் எட்டியிருக் மாட்டார் ள். அவர் ளுக்குத் கதாி
யாதவவ எஞ்சியிருக்கும். ஆனால் அவர் ளின்

ியதிச் கசறிவுடல்

ளுக்கு அவவ கதாிந்திருக்கும்.
மன முவனப்பிற்கு கவகறாரு வடிவமும் உண்டு. திடீகரன்று
ஏற்படும் அ த் தூண்டுதகல அது. அ த் தூண்டுதல் ஒருவாின்
பிரதான உணர்விலிருந்து வருவதில்வல. பிரதான உணர்வின்
அறிவுப் பரப்பு மி வும் குறு ியகத. சமுதாயத்தில் இதுவவர இல்
லாத புதியதான ஒன்வறக் க ாண்டுவர முயலும் கபாது பிரதான
உணர்வவ மட்டுகம சார்ந்திருந்தால் எதுவும்

டவாது. அ த்

தூண்டுதல் துவண உணர்விடமிருந்து வரு ிறது. சிலர் ஆக்
பூர்வமான ஒரு கவவலயில் அல்லது விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியில்
முவனந்திருப்பர், மூவளயின் சக்தி எல்லாம் கசலவழிந்து ஓய்ந்த
பின் ஒரு

ட்டத்தில் கவவல கதங் ி

ிற்கும். அப்கபாது அவர் ள்

எல்லாவற்வறயும் ஒதுக் ி விட்டு சற்று ஓய்கவடுப்பார் ள் அல்லது
கவளிகய உலாவச் கசல்வார் ள். அப்கபாது சடாகரன்று அவர்
ள் அறியாமகலகய உள்ளூக் ம் கதான்றும். உடகனகய சட்
கடன்று கவவலவயத் கதாடர்ந்து, உருவாக்
முடித்து
பலமா

விடுவார் ள்.

இது ஏகனன்றால்

இருக்கும் கபாது அது மூவளவயக்

அதனால் அதி

கவண்டியவத

பிரதான

உணர்வு

ட்டுப்படுத்து ிறது.

சிரமப்பட்டாலும் பலன் இருக் ாது. பிரதான

உணர்வு தளர்ந்திருக்கும் கபாது துவண உணர்வு கசயல்படத்
துவங் ி மூவளவயத் தன் ட்டுப்பாட்டில் க ாண்டு வரும். துவண
உணர்வு கவற்றுப் பாிமாணத்வதச் சார்ந்ததாவ யால் கபளதி ப்
பாிமாணத்வதச் கசர்ந்தவவ அவதக்
எனகவ, புதிய

ட்டுப்படுத்த முடியாது.

ருத்து வள அதனால் உருவாக் முடியும். எனினும்

துவண உணர்வால் மனித வாழ்வின் எல்வல வளத் தாண்டி
கசல்ல முடியாது. மனித சமுதாயத்தின் கபாக் ில் அது தவலயிட
முடியாது. சமுதாய வளர்ச்சியில் எந்தவித பாதிப்வபயும் அதனால்
ஏற்படுத்த முடியாது.
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அ த்தூண்டுதல் இரு வழி ளில் ஏற்படு ிறது. ஒன்று துவண
உணர்வின் மூலம் வருவது. துவண உணர்வு இவ்வுலவ ச் கசர்ந்த
விஷயங் ளால் மதியிழப்பதில்வல. ஆ கவ புதியவற்வற அதனால்
சாதிக்

முடி ிறது. மற்கறான்று, உயர் ிவல ளில் உள்ள அறிவு

கபற்ற ஜீவன் ளின்

ட்டவளயாலும் வழி ாட்டுதலாலும் ஏற்படு

வது. உயர் ிவல ஜீவன் ள் வழி டத்துவ யில் மனிதர் ளின்
மனம் விசாலமவடந்து அாிய கசயல் வள புாியும் திறன் ஏற்படு
ிறது. சமுதாயத்தின் கமாத்த வளர்ச்சியும் பிரபஞ்சத்தின் கபாக்கும்
அவற்றுக்க ன உள்ள ியதிவயக்
தற்கசயலா

வடப்பிடிக் ின்றன. எதுவுகம

ி ழ்வதில்வல.

6.

ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயின் ிவல ள்

(1)

உயர் ிவலயில் சாதவன

ஃபாலுன் க ாங் சாதவன மி

உயர்ந்த

ிவல ளில் கசய்யப்

படுவதால், க ாங் விவரவிகலகய உண்டா ி விடு ிறது. ம த்தான
சாதவனயின் வழிமுவற மி

எளிவமயானது.

ற்பதற்கும் அது

எளிது. ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சியில் மி க் குவறந்த அவசவு கள
உள்ளன. ஆயினும் பரந்த க ாக் ில் அது உடலின் எல்லா
அம்சங் வளயும்
கவண்டிய

ட்டுக்குள் க ாண்டு வந்து உற்பத்தி கசய்ய

பலவற்வறயும்

கசர்த்து

ிர்வ ிக் ிறது.

ஒருவாின்

ஷின்ஷிங் உயர உயர அவரது க ாங் விவரந்து வளரும். அதற்கு
தன் முவனப்பான முயற்சி எதுவும் கதவவயில்வல. விகசஷ உத்தி
களா, உடவலக் லசமாக் ி அனல் மூட்டி மூலிவ கசர்த்து
டான் தயாாிக்கும் ரசவாதகமா, எதுவும் கசய்யத் கதவவயில்வல.
ஒருவர் தன் மனகவாட்டத்வதப் பின்பற்றினால் மி வும் சிக் லா ி
விடும், தடம் மாறி விடவும் கூடும். இங்கு ாம் மி வும் வசதியான,
லமான வழிமுவறவய அளிக் ிகறாம். ஆனால் அது

டினமும்

தான். பால் கவண்வம உடவலப் கபறுவதற்கு இதர மார்க் ங்
வளக்

வடப்பிடித்தால் பத்தாண்டு களா அதற்கும் கமகலா

ாலம் பிடிக்கும்.
யா

ாகமா இங்கு உங் வள இந் ிவலக்கு உடனடி

க ாண்டு வரு ிகறாம். சிலமணி க ரங் கள
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ிவலக் க்

கூடிய இந்த

ிவல

ீங் ள் உணர்ந்தறியாமகல

டந்து முடிந்து

விடக் கூடும். ஒரு ாள் கமல்லுணர்வு ஒன்று ஏற்பட்டு சிறிது
க ரத்திற்குப் பின் மவறந்து விடும். உண்வமயில் அப்கபாது
ீங் ள் ஒரு கபாிய ிவலவயக் டந்து விட்டிருப்பீர் ள்.
(2)

க ாங் ின் கவளிப்பாடு ள்

கபளதி

உடல் கபாருத்தமா ச் சீரவமக் ப் பட்டதும் ஃபாலுன்

க ாங் சாத ர் ள் ம ா மார்க்

(தாஃபா) சாதவனக்க ற்ற பால்

கவண்வம உடவலப் கபறும்

ிவலவய அவட ின்றனர். இந்த

ிவலவய அவடந்த பின் தான் க ாங் வளரும். ஒருவாின்
சருமத்துக்கு கமற்பரப்பில் க ாங் உருவா ி பின்னர் அது உடலில்
ஈர்த்துக் க ாள்ளப் படுவவத உயர் ிவலயில் திவ்வியக்
திறந்துள்ளவரால்

ண்

ாண முடியும். இதுகபால் க ாங் உருவாவதும்

உடலில் ஈர்த்துக் க ாள்ளப் படுவதும் அடுக் டுக் ா வும் சில
சமயம் மி விவரவா வும் அடிக் டி ி ழ்ந்தவாகற இருக்கும். இது
முதல் சுற்று க ாங். இந்த முதல் சுற்றுக்குப் பின் சாத ாின் உடல்
சாதாரண உடலா

இருக் ாது. பால் கவண்வம உடவல அவடந்த

பிறகு சாத ர் என்றும் க ாய்வாய்ப்படகவ மாட்டார். க ாய்
க ாண்டது கபால சில க ரங் ளில் இங்கும் அங்கும் வலி கதான்ற
லாம், உடலில் சில அகசள ாியங் ள் இருக் லாம். ஆனால் இது
க ாய் அல்ல;

ர்மத்தினால் விவளவது. க ாங் வளர்ச்சியின்

இரண்டாவது சுற்றுக்குப் பின் அறிவுத்திறன் க ாண்ட ஜீவன் ள்
மி ப் கபாிதா

வளர்ந்து விட்டிருக்கும். இப்கபாது அவவ உலவி

வரவும் உவரயாடவும் முடியும். சில சமயம் அடர்த்தி குவறவா
வும் சில சமயம் அடர்த்தி மிகுந்தும் இவவ உருவாக் ப் படும்.
அவவ தமக்குள் உவரயாடவும் இயலும். இந்த அறிவுத் திறன்
க ாண்ட ஜீவன் ளுள் அளவிறந்த சக்தி கச ாித்து வவக் ப்படும்.
இது பன்டி எனப்படும் கமய்யுடலின் உருமாற்றத்துக்குப் பயன்
படும்.
ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயில் முன்கனறி ஒரு குறிப்பிட்ட
கமல் ிவலவய அவடந்ததும் சில சமயம் பண்படுத்தப்பட்ட சிசுக் ள்
(யீங்

ாய்) உடல் முழுதும் கதான்றும். அவவ குழந்வதத்தனமான

60

குறும்பும் விவளயாட்டு புத்தியும் க ாண்டவவ. அத்துடன்

னி

வான இதயமும் பவடத்தவவ. கமலும் அமரசிசு (யுவன்யீங்) என்ற
மற்கறாரு உடலும் உருவா க் கூடும். அழ ிய தாமவர மலர் மீது
இந்த சிசு வீற்றிருக்கும். உண்மு

சாதவனயினால் உருவா ிய

இந்த அமரசிசு, மனித உடலின் யீன்-யாங் 42 கசர்க்வ யினால்
பிறந்தது. ஆண் சாத ர், கபண் சாத ர் இருவராலுகம தத்தம்
உடல் ளில் இந்த அமர சிசுவவ உருவாக்

முடியும். கதாடக் த்

தில் மி ச் சிறியதா இருக்கும் அமரசிசு, கபா ப்கபா கபாியதா ி
சாத ருவடய உடல் அளகவ வளர்ந்து சாத வரப் கபாலகவ
கதாற்றமளிக்கும். அசாதாரண ஆற்றல் பவடத்தவர் இவவரப்
பார்த்ததும்

இவருக்கு

இரண்டு

உடல் ள்

இருப்பது

கபால்

கதாியும். இந்த சாத ர் தமது பன்டிவய வளப்படுத்துவதில் கதர்ச்சி
கபற்று விட்டவதகய இது

ாண்பிக் ிறது. இத்துடன் கமலும் பல

ியதிச் கசறிவுடல் ளும் சாதவனயினால் உருவாகும். சுருக்
மா ச் கசான்னால், பிரபஞ்சத்தில் உருவா க் கூடிய எவ்வித
அற்புத சக்திவயயும் ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயின் மூலம் உரு
வாக்

முடியும். மற்ற சாதவன முவற ள் வழிகய

ிவடக்கும்

அற்புத சக்தி ள் எல்லாகம ஃபாலுன் க ாங் சாதவனக்குள்
அடங் ப் கபறும்.
(3)

மூவுல

ியதி டந்த சாதவன

ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சியின் மூலமா , சாத ர் ள் தம் சக்திப்
பாவத வள கமன்கமலும் அ லப்படுத்தி அவவகயல்லாம் ஒன்
றா

இவணயும் வவர பண்படுத்திக் க ாள்ள முடியும். அதாவது,

உடலில் சக்திப் பாவத களா அக்குபங்சர் புள்ளி களா இல்லாத
ஒரு

ிவல அல்லது கவறுவிதமா க் கூறினால் உடகலங்குகம

சக்திப்பாவத, அக்குபங்சர் புள்ளி தான் என்பது கபான்ற
வந்திருக்கும். இந்த

ிவலவய அவடந்தாலும்

ிவல

ீங் ள் (டாவ்)

மனித உடலின் முன்புறம் யீன், பின்புறம் யாங் அல்லது ீழ்பகுதி யீன்,
கமற்பகுதி யாங் அல்லது வலது புறம் யீன், இடது புறம் யாங் என்று ருதப்
படு ிறது.
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கமய்ஞான ிவலவய அவடந்ததா ாது. ஃபாலுன் க ாங் சாதவன
வளர்ச்சியின் ஒருவித கவளிப்பாடு, சாதவனயின் ஒரு படி ிவல
யின் பிரதிபலிப்பு மட்டுகம இது. இந்தக்
சாத ர் மூவுல

ட்டத்வத அவடந்ததும்

ியதியின் எல்வலவய க ருங் ி யிருப்பார்.

வளர்ந்துள்ள க ாங் இப்கபாது மி

வலுவுள்ளதா

ஆ ியிருக்கும்.

அது முழுவமயான வடிவம் கபற்றிருக்கும். சக்திக்

ம்பமும் மி

உயரமா ி இருக்கும். தவலக்கு கமல் மூன்று மலர் ள் கதான்றும்.
இப்கபாது இவர் மூவுல

ியதி சாதவனயின்

வடசிப் படியில்

வந்து ின்றிருப்பார்.
அடுத்த அடிவய எடுத்து வவக்கும் கபாது எதுவுகம எஞ்சி யிராது.
வளர்ந்துள்ள க ாங் முழுவதும்
ஆழ்ந்த

பாிமாணத்தில்

பார்க் க் கூடியதா

ன்கு அழுத்தப்பட்டு உடலின்

அவடத்து வவக் ப்படும்.

ஊடுருவிப்

இருக்கும் தூய கவள்வள உடல் எனப்படும்

ிவலக்குள் இப்கபாது இவர் பிரகவசித்திருப்பார். இன்னும் ஓரடி
முன்கனறினால் மூவுலகு

டந்த சாதவனயில் இவர் அடிகயடுத்து

வவப்பார். புத்த உடல் அவடயும் சாதவன என்றும் இவதச்
கசால்லலாம். இந்த

ிவலயில் வளரும் க ாங், கதய்வீ

சக்தி ள்

என்னும் வவ வயச் கசர்ந்தது. இப்கபாது அவர் பிரமிக் த்தக்
வலிவமயுடன் அளவற்ற ஆற்றல் கபற்றவரா இருப்பார். இதற்கும்
கமலான தளங் வள எட்டிய ஒருவர் ம த்தான ஞானி ஆகும்
சாதவனவய
ஷின்ஷிங்வ
என்பவதப்

கமற்க ாள்ளலாம்.

இவவகயல்லாம்

உங் ள்

எப்படிப் பண்படுத்திக் க ாண்டு வந்திருக் ிறீர் ள்
கபாறுத்திருக் ிறது.

ீங் ள்

எந்தப்

படி ிவலவய

அவட ிறீர் களா அதுகவ உங் ளுவடய பாிபக்குவத் தகுதி

ிவல

எனலாம். அர்ப்பணிப்புள்ளம் க ாண்ட சாத ர் ள் ஒரு க ாிய
மார்க் த்வத வடப்பிடித்து க ர்வமயான கபறு அவடவார் ள்.
இதுதான் உண்மு சாதவனயின் ிவறவு.
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மூன்றாம் அத்தியாயம்
ஷின்ஷிங்வ ப் பண்படுத்துதல்
ஃபாலுன் க ாங் சாத ர் ள் அவனவரும் ஷின்ஷிங்வ ப் பண்
படுத்துவது தம் தவலயாய பணி என்றும் க ாங் வளருவதற்கு
ஷின்ஷிங் தான் பிரதானம் என்றும் மனதில் க ாள்ள கவண்டும்.
இதுகவ உயர் ிவல ளில் சாதவன புாிவதற் ான விதிமுவற.
குறிப்பா ச் கசான்னால், ஒருவாின்

ிவலவய

ிர்ணயம் கசய்யும்

சக்திச்கசறிவு, கவறும் பயிற்சியினால் வருவதல்ல, அது ஷின்ஷிங்
வ ப் பண்படுத்துவதனால் மட்டுகம வரு ிறது. ஷின்ஷிங்வ
கமம்படுத்துவது என்பது கசால்வதற்கு எளிது, கசய்வது மி க்
டினம். சாத ர் ள் கபரும் முயற்சி வள கமற்க ாள்ள கவண்டி
யிருக்கும். தங் ள் கமய்ஞான தகுதிவய வளர்த்துக் க ாள்ள
கவண்டும், பல இன்னல் வளயும் இடர்ப்பாடு வளயும் தாங் ிக்
க ாள்ளகவண்டும், ச ிக்

முடியாதவற்வறச் ச ித்துக் க ாள்ள

கவண்டும் என்று இப்படிப் பல உண்டு.

ஆண்டுக்

ணக் ில்

சாதவன புாிந்தும் சிலரது க ாங் ஏன் வளருவகத இல்வல?
முதலாவது,

அவர் ள்

ஷின்ஷிங்வ ப்

கபாருட்படுத்துவகத

இல்வல. இரண்டாவது, உயர் ிவல ளின்

ன்கனறி பற்றிய

அறிவு அவர் ளுக் ில்வல. இவதத் கதளிவா ப் புாிந்து க ாள்ள
கவண்டும். க ாங் பற்றி கபாதிக்கும் ஆசான் ள் பலர் ஷின்ஷிங்
வ ப் பற்றி கபசு ிறார் ள். அவர் ள் தான் உண்வமயானவற்வறப்
கபாதிக் ிறார் ள். ஷின்ஷிங் பற்றிகய கபசாமல் கவறும் உடலவசவு
வளயும் உத்தி வளயும் மட்டுகம
தான்

ற்பிப்பவர் ள் தீயவழிவயத்

ற்றுக் க ாடுக் ிறார் ள். ஆ கவ உயர் ிவல சாதவனயில்

பிரகவசிக்குமுன் சாத ர் ள் தங் ள் ஷின்ஷிங் முன்கனற்றத்திற்
ா

டும் முயற்சிவய கமற்க ாள்ள கவண்டும்.
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1.

ஷின்ஷிங் ின் உட்கபாருள்

ஃபாலுன் க ாங் ில் கூறப்படும் ஷின்ஷிங் என்பது கட எனப்
படும்

ற்கபறு

ஒன்றில்

மட்டுகம

அடங்குவதல்ல.

அவதத்

தாண்டிய பலவற்வறத் தழுவியது. அதாவது கட உட்பட பல்கவறு
அம்சங் வளக் க ாண்டது அது. கட என்னும் கவண்கபாருள்,
ஷின்ஷிங் ின் ஒரு கவளிப்பாடு, அவ்வளகவ. ஆ கவ ஷின்ஷிங்
ின் உட்கபாருவள அறிந்து க ாள்ள அது மட்டும் கபாதாது.
இழப்பு,

ஆதாயம்

கபறுவது

ஆ ிய

இரண்வடயும்

பற்றிய

அணுகுமுவறயும் ஷின்ஷிங் ினுள் அடங் ியது தான். சத்தியம்,
ருவண, கபாறுவம (கஜன், ஷான், கரன்) என்னும் பிரபஞ்சப்
பண்பு களாடு

ஒத்திவசவது

தான்

ஆதாயம்

எனப்படுவது.

பிரபஞ்சப் பண்பு களாடு எந்த அளவுக்கு ஒரு சாத ரால் ஒத்துப்
கபா

முடி ிறது என்பவத அவரது

கபராவச, சுய லம்,

ல்லியல்பு பிரதிபலிக்கும்.

ாமம், ஆவச, க ாவல, சண்வட, திருட்டு,

க ாள்வள, ஏமாற்றுதல், கபாறாவம கபான்ற எதிர்மவற எண்ணங்
ளும் கசயல் ளும் சார்ந்த இயல்பு வளக் வ விடுவகத இழப்பு
என்பதாகும். உயர் ிவல சாதவனயில் முவனபவர் மனிதாின்
பிறவிக்குணமா

ஊறிக்

ிடக்கும் கவட்வ

ளுக் ான கதட்டத்வத

துறந்து விட கவண்டும். அதாவது, எல்லாப் பற்றுதல் வளயும் வ
விட்டு சுயலாபம், கபருவம கபான்றவற்வறகயல்லாம் பாராட்டாமல்
இருக் கவண்டும்.
ஒரு முழு மனிதருக்கு ஊனுடலும் தனிப்பட்ட இயல்பும்
உள்ளது. பிரபஞ்சத்திற்கும் அகத கபால் தான். பல்கவறு கபாருண்
வம ளுடன் கஜன், ஷான், கரன் ஆ ிய தனிப்பண்பு ள் உள்ளன.
ாற்றுகவளியின் ஒவ்கவாரு து ளிலும் இந்தப் பண்பு ள் குடி
க ாண்டிருக் ின்றன. மனித சமுதாயத்தில் இப்பண்பு ள்,
கசயல் ளுக்குப் பிரதியா
என்பதா

ற்பயன், தீயகசயல் ளுக்கு தண்டவன

பிரதிபலிக் ின்றன.

ஆற்றல் ளின் தன்வமயா

உயர் ிவல ளில்

வில ிச்

அசாதாரண

பிரபஞ்சப் பண்பு ள் கவளிப்படு ின்

றன. அந்தப் பண்பு களாடு இவசந்து
அவற்றினின்று

ற்

கசல்பவர்
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ிற்பவர் ள்

ன்மக் ள்,

தீகயார்.

பிரபஞ்சப்

பண்பு ளுடன் இவணந்து அவற்வற உள்வாங் ிக் க ாள்ளும்
திறன் பவடத்தவரால் தான் டாவ் கபறு அவடய முடியும். இப்பண்பு
களாடு

இணங் ிப்

ஷின்ஷிங் இருக்

கபாவதற்கு

சாத ருக்கு

உன்னதமான

கவண்டும். அப்படியிருந்தால் தான் உயர் ிவல

ளில் சாதவன புாிவது சாத்தியமாகும்.
ஒரு

ல்ல

மனிதரா

இருப்பது

எளிது

தான்.

ஆனால்

ஷின்ஷிங்வ ப் பண்படுத்துவது அவ்வளவு எளிதல்ல. அதற்கு
சாத ர் மனதில் ஆயத்தமா

இருக்

கவண்டும். மனவத சீராக்

கவண்டுமானால் அதற்கு முதலில் உள்ளார்ந்த உண்வமத்தனம்
அவசியம். மானிட சமுதாயம் மி வும் சிக் லா ிப் கபான
யில் இவ்வுல
கசய்ய

வாழ்க்வ

அவமந்துள்ளது.

ல்ல

ிவல

ாாியங் வளச்

ீங் ள் விரும்புவீர் ள். ஆனால் சிலர் உங் வள கசய்ய

விட மாட்டார் ள்.

ீங் ள் பிறருக்குத் தீங் ிவழக் க் கூடாது

என்று எண்ணுவீர் ள். ஆனால் பிறர் உங் வள ஏகதகதா
ணங் ளுக் ா த் துன்புறுத்துவார் ள். இது கபான்ற
சாியான

ாரணமின்றிகய

ார

ி ழ்வு ள்

டக்கும். உங் ளால் அது ஏன் என்று

புாிந்து க ாள்ள முடியுமா?

ீங் ள் கசய்ய கவண்டியகதன்ன?

ஒவ்கவாரு முவற இவ்வுல ில் கபாராட்டங் வள எதிர்க ாள்ள
க ாிடும் கபாதும் உங் ளுவடய ஷின்ஷிங் பாிகசாதிக் ப்படும்.
விவாிக் கவாண்ணாத
ீங் ள் முக் ியமா க்
கபாது, கசல்வம்,
யின்

கபாது,

அவமானங் ளுக்கு

ஆளாகும்

கபாது,

ருதும் கசாந்த விஷயங் ள் பாதிக் ப்படும்

ாமம் ஆ ியவற்றின் பிடியில், பதவிப் கபாட்டி

கபாராட்டங் ளில்

ஆத்திரமும்

கபாறாவமயும்

கபாங் ி எழும் கபாது, சமூ த்திலும் குடும்பத்திலும் பற்பல முரண்
பாடு ள்

கதான்றும்

கபாது,

மற்றும் பலவவ

க ாிடும் கபாது, எல்லா சமயத்திலும்
விதி ளுக்க ற்ப அவற்வறகயல்லாம்

இன்னல் ள்

டுவமயான ஷின்ஷிங்
ீங் ள் வ யாளுவீர் ளா?

அப்படி உங் ளால் முடிந்தால் ீங் ள் கமய்ஞானியா ி விட்டதா
அர்த்தம். கபரும்பாலான சாத ர் ள் சாதாரண மனித
யிலிருந்து தாகன ஆரம்பிக் ின்றனர்? படிப்படியா

ிவல

ஷின்ஷிங்

வ ப் பண்படுத்தி, கமல்ல கமல்லத் தான் முன்கனற முடியும்.
திடமான

மனத்துடன்

டினமான
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இடர் வளத்

தாங் ிக்

க ாள்ளவும் இன்னல் வள எதிர்க ாள்ளச் சித்தமா வும் இருக்
உறுதி பூண்ட சாத ர் இறுதியில் பாிபக்குவ
திண்ணம்.

ிவலவய அவடவது

ீங் ள் எல்கலாரும் உங் ள் ஷின்ஷிங்வ

ன்கு

பராமாித்து உங் ள் சக்திச்கசறிவவ விவரவில் வளப்படுத்திக்
க ாள்வீர் ள் என்று ம்பு ிகறன்.
2.

இழப்பும் ஆதாயமும்

இழப்பவதயும், கபறுவவதயும் பற்றி சீக ாங், மதம், சார்ந்த இரு
சமுதாயத்திலும்

ருத்து ள் உண்டு. தான தருமங் ள் கசய்வது,

ற்பணி ள் கசய்வது, துன்பத்தில் இருப்பவர்க்கு உதவி புாிதல்
கபான்றவற்வற இழப்பு என்றும் க ாங் கச ாித்துக் க ாள்வவத

ஆதாயம் கபறுதல் என்றும் சிலர் எண்ணு ின்றனர். ஆலயத்துத்
துறவி ளும் கூட ஈவ

மனப்பான்வம கவண்டும் என்று கசால்லு

ிறார் ள். இவ்வித

ருத்து இழப்பு என்பதன் அர்த்தத்வதகய

குறுக் ி விடு ிறது.

ாம் கூறும் இழப்பு என்பது மி ப் பரந்த

கபாருளுவடயது, விாிவான வீச்சு க ாண்டது.

ாம் உங் வள

இழக் ச் கசால்வகதல்லாம் சாதாரண மக் ளுக்குாிய பற்றுதல்
வளயும் அந்த பற்றுதல் வள விட முடியாத மனப்பாங்வ யும்
தான். மி

முக் ியம் என்று

ீங் ள்

ருதுபவற்வற உங் ளால்

வ விட முடிந்தகதன்றால், விட முடியாது என்று
விஷயங் வள விட்கடாழிக்

ீங் ள்

ருதும்

முடிந்தகதன்றால் அதுதான் உண்வம

யான இழப்பு. பிறருக்கு உதவி புாிவதும் தான தர்மங் வள கசய்து
ாட்டுவதும் இந்த இழப்பின் ஒரு சிறிய பகுதிகய.
ஒரு சாதாரண மனிதன் கவண்டுவகதல்லாம், க ளரவம்,
சுயலாபம்,

ல்ல வாழ்க்வ த் தரம்,

ிவறய வசதி ள் மற்றும்

ிவறய பணம். சாதாரண மனிதர் ளின் லட்சியம் இவ்வளகவ.
சாத ர் ளா ிய

ீங் ள் வித்தியாசமானவர் ள்.

அவவகயல்லாம் அல்ல. ஏகனனில்,
க ாங். சுயலாபத்வத

ீங் ள்

ீங் ள் அவடயப்கபாவது

கபாருட்படுத்தாமல் இலகுவா

க ாள்ள கவண்டும். ஆனால்
கபாருட் ள் எவதயும் துறக்

ாடுவது
எடுத்துக்

ீங் ள் உண்வமயில் கலள ி ப்

கவண்டியதில்வல. மனித சமுதாயத்

தினிவடகய இருந்து க ாண்டு சாதவன புாிவதால் சாதாரண
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மக் வளப் கபாலகவ வாழ கவண்டும். அவற்றில் உள்ள பற்றுதல்
எல்லாவற்வறயும் விட்டு விட கவண்டும் என்பகத முக் ியம்.
கபாருட் வளத்

துறக்

கவண்டியதில்வல.

உங் ளுக்குச்

கசர

கவண்டியது எதுவும் விட்டுப் கபாய்விடாது. அகத கபால் எது
உங் ளுக்கு கசாந்தமானது அல்லகவா அவத

ீங் ள் அவடய

முடியாது. அப்படிகய அவடந்தாலும் அவத கசாந்தமானவர்க்க
திருப்பித் தர கவண்டியிருக்கும். இழப்பின்றி எவதயும் அவடய
முடியாது. உடனடியா
இயலாத

எல்லாவற்வறயும் கசவ்வகன கசய்வது

ாாியம் தான். ஒகர

ாளில் கமய்ஞானியா ி விடுவதும்

அசாத்தியகம. ஆனால் சிறிது சிறிதா
வந்து சாதவனயில் படிப்படியா

பண்படுத்திக் க ாண்டு

முன்கனறுவது சாத்தியம் தான்.

ீங் ள் எவ்வளவு இழக் ிறீர் களா அவ்வளவு கபறுவீர் ள். சுய
லாபம் என்று வரும் கபாது அவத எளிதா

எடுத்துக் க ாள்ள

கவண்டும். மன அவமதி கவண்டுகமன்றால் எவதயும் மிதமா கவ
கபற கவண்டும். கலள ி ப் கபாருட் ளில் சில இழப்பு வள
ஏற்றா

கவண்டும். அதன் மூலம் கட மற்றும் க ாங் கபறுவதால்

அது லாபகமயாகும். இந்த உண்வமவயப் புாிந்து க ாள்ள
கவண்டும். அதற் ா

கவண்டுகமன்கற பு வழயும் கசல்வத்வதயும்

சுயலாபத்வதயும் தவிர்த்து கட, க ாங் இவற்வற ஈடா ப் கபற
முயலக் கூடாது. அ த்கதளிவு கபறும் தகுதி உங் ளுக்கு வந்ததும்
இது பற்றி சாியா ப் புாிந்து க ாள்வீர் ள்.
உயர் ிவல டாவ் க றியில் பயின்ற சாத ர் ஒருவர், “பிறர்
விரும்புவது எனக்கு கவண்டாம். மற்றவர் ளிடம் உள்ள கபாருள்
என்னிடம் இல்வல, ஆனால் மற்றவர் ளிடம் இல்லாதது என்னிடம்
இருக் ிறது, அவர் ளுக்கு கவண்டாதவத
என்றார். சாதாரண மனிதருக்கு ஒரு

ான் விரும்புகவன்”

ணம் கூட திருப்தி என்பது

ிவடயாது. அவருக்கு எல்லாம் கவண்டும், யாருக்கும் கவண்டாமல்
கதருவில்

ிடக்கும்

யானால்

ான் அந்தக்

“ ிவடப்பதற்கு
மதிப்புள்ளது;

ல்வலத் தவிர. இந்த சாத கரா “அப்படி
ல்வல எடுத்துக் க ாள் ிகறன்” என்பார்.

அாியதா

இருக்கும்

கபாருகள

விவல

ிட்டாமல் இருப்பது தான் அருவம” என்கறாரு

சீனப் பழகமாழி உண்டு.

ற் ளுக்கு இவ்வுல ில் மதிப்பில்வல.
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ஆனால் கவறு பாிமாணங் ளில் அவவ அாிதானவவ. இந்த
தத்துவம் சாதாரண மனிதருக்குப் புாியாது. ஞானியர் பலருக்கு,
கசழிப்பான கட பவடத்த உயர் ிவல ஆசான் ள் பலருக்கு எந்த
உவடவமயும்

இருக் ாது.

அவர் ளுக்குத்

துறக்

முடியாத

எதுவுகம ிவடயாது.
சாதவன கமற்க ாள்வகத சாியான வழி. சாத ர் ள் தான்
உண்வமயில் புத்திசாலி ள். சாதாரண மக் ள் கபாராடிப் கபறும்
கபாருட் ளும், மற்ற அற்ப
இருக்கும்.

ீங் ள்

லன் ளும் கசாற்ப

கபாராடிப்

கபற்றிருந்தாலும்

ாலத்திற்க
இலவசமா

சிலவற்வற அவடந்தாலும் ஏகதா க ாஞ்சம் லாபம் கபற்றாலும்,
அதனால் எல்லாம் என்ன? சாதாரண மக் ளிவடகய

ிலவும்

கசால் வழக் ின்படி, “பிறக்கும் கபாது எதவனயும் எடுத்து வர
முடியாது, இறக்கும் கபாது எதவனயும் எடுத்துச் கசல்லவும்
முடியாது.” உல ிற்கு வரும் கபாது எதுவுமின்றிகய தான் வரு ி
கறாம். உலவ

விட்டுச் கசல்லும் கபாது எவதயும்

ம்கமாடு

எடுத்துச் கசல்வதில்வல. எலும்பு ள் கூட எாிந்து சாம்பலா ி
விடு ின்றன. உங் ளுக்கு கபட்டி கபட்டியா
என்ன, கபாிய பதவி

பணம் இருந்தும்

ிட்டியிருந்தாலும் என்ன, கபாகும் கபாது

ீங் ள் எவதயும் எடுத்துச் கசல்ல முடியாது. அப்படியும் எடுத்துச்
கசல்லக் கூடியது க ாங், ஏகனனில் அது உங் ள் பிரதான
உணர்வின் உடலில் வளருவது. அதனால் தான் க ாங்வ ப்
கபறுவது மி க் டினம் என்று ான் கசால்லு ிகறன். அது விவல
மதிப்பற்றது,

டின உவழப்பில் கபறப்பட்டது, எனகவ எத்தவன

கசல்வம் க ாடுத்தாலும் அதவன வாங் முடியாது. உங் ளுவடய
க ாங் அதி

முன்கனற்றமவடந்து உயர் ிவலவய எட்டிய பின்னர்

சாதவன கசய்தது கபாதும் என்று ஒருகவவள ீங் ள் தீர்மானித்து
விட்டால், தீய கசயல் ள் எதுவும்
உங் ளுவடய க ாங்வ

ீங் ள் கசய்திராத பட்சத்தில்

ீங் ள் விரும்பு ிற கபாருளா

மாற்றிக்

க ாள்ள முடியும். உங் ளுக்கு கவண்டிய எவதயும் கபற்றுக்
க ாள்ளலாம். ஆனால் சாத ர் ளிடம் இருப்பது எதுவும் அப்கபாது
உங் ளிடம் இருக் ாது. இந்த உல த்தில்
கபாருட் வள மட்டுகம கபற முடியும்.
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ிவடக் க் கூடிய

கசாந்த

லாபத்திற் ா

சிலர்

தங் ளுவடயது

அல்லாத

கபாருட் வள த ாத முவறயில் கதடிக் க ாள்வார் ள். இவ்வாறு
கசய்பவர்

தான்

சாமர்த்தியமா

கசயல்பட்டதா

எண்ணிக்

க ாள்வார். உண்வமயில் இவ்வாறு லாபம் அவடவதற் ா தனது

கட என்னும் கவண்கபாருவள அதற்கு ஈடா த் தரு ிறார். அது
அவருக்குத் கதாிவதில்வல. ஒரு சாத ர் இப்படி தவறா
பட்டால் அவருவடய க ாங் ின் ஒரு பகுதிவய இழக்

கசயல்
க ாிடும்.

சாதாரண மனிதர் அவருவடய ஆயுவளகயா அல்லது கவறு
ஏதாவவதகயா இழக்

கவண்டியிருக்கும். எப்படியும்

ணக்கு

தீர்ந்து விடும். இது தான் பிரபஞ்ச ியதி. சிலர் எப்கபாதும் பிறவர
வருத்தியவாறு இருப்பர், சுடுகசால்லினால் பிறவர புண்படுத்து
வர். இவர் ள் இப்படி கசய்யும்கபாகத அதற்கு இவணயான
அளவில் இவர் ளின் கட பிறவரச் கசன்றவடந்து விடும். பிறவரத்
துன்புறுத்துவதற் ா

தம்

ல்விவனப்

பயவனகய

இழந்து

விடு ின்றனர்.
ல்லவரா

இருப்பதால் என்ன பிரகயாசனம் என்று சிலர்

எண்ணு ிறார் ள். சாதாரண மக் வளப் கபாறுத்த வவரயில் அது
லாபமற்றது

தான்.

ஆனால்

ல்லவரா

அவடயப் கபாவது சாதாரண மக் ளுக்கு

இருப்பதன்

மூலம்

ிவடக் கவாண்ணாத

கட என்னும் அாிய கவண்கபாருள். கட இல்லாவிட்டால் க ாங்
இல்வல. இதுகவ உண்வம. சாதவன கசய்தும் பலருக்கு ஏன்
க ாங் வளருவதில்வல? அவர் ள் கட வவப் கபணி வளர்க்
வில்வல என்பது தான்

ாரணம். கட பற்றியும் கட வவப்

கபணுவது பற்றியும் பலர் கபசு ிறார் ள். ஆனால் கட எவ்வாறு
க ாங் ஆ

உருமாற்றப் படு ிறது என்னும் தத்துவம் எங்க யும்

விளக் ப் படவில்வல. சுயமா கவ புாிந்து க ாள்ள கவண்டியது
தான். பத்தாயிரத்துக்கும்
பட்டுள்ள திாிபீடவ
கமலா

கமற்பட்ட

என்ற நூலும்

கதாகுதி ளா

திரட்டப்

ாற்பது ஆண்டு ளுக்கும்

சாக் ியமுனி கபாதித்த தத்துவமும் கட பற்றித் தான்

கூறு ின்றன. சீன டாவ் சாதவனமுவறயின் பண்வடய நூல் ளும்

கட பற்றி விவாதிக் ின்றன. லாகவாத்ஸு எழுதியுள்ள ‘டாவ்
கடசிங்’ என்ற ஐயாயிரம் கசாற் ள் க ாண்ட நூலும் கட வவ
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முதன்வமப் படுத்து ிறது. ஆயினும் மக் ள் அதவனப் புாிந்து
க ாள்ளத் தவறி விடு ின்றனர்.
இழப்பு

என்பவதப்

பற்றி

கபசிக்

க ாண்டிருக் ிகறாம்.

ஒன்வறப் கபறுவதற்கு எவதகயனும் இழக் த் தான் கவண்டும்.
ீங் ள் உண்வமயா கவ சாதவன புாிய விரும்பினால் சில
இடர் வளச் சந்திக்

கவண்டியதிருக்கும். இவவ

வடமுவற

வாழ்வில் உடல் அல்லது மனம் சார்ந்த துன்பங் ளா

சம்ப

விக்கும். உடலில் சிறு கவதவன களா, அங்கும் இங்குமா
உபாவத களா கதான்றலாம். ஆனால் அது க ாயல்ல. சமூ த்
திகலா, குடும்பத்திகலா, பணியிடத்திகலா இடர் ள் ஏற்படலாம்.
எதுவும்

டக் லாம். கசாந்த ஆதாயம் குறித்து சச்சரவு வரலாம்,

உணர்ச்சி கமாதல் ளும் ஏற்படலாம். இவவகயல்லாம் உங் ளு
வடய

ஷின்ஷிங்

முன்கனற்றத்திற் ா கவ

உண்டா ின்றன.

இவவகயல்லாம் திடுகமன்று எதிர்பாராமல் அதி
ி ழலாம்.

ஒரு

சிக் லான

சூழ் ிவலயில்

தீவிரத்துடன்

ீங் ள்

மாட்டிக்

க ாண்டீர் ள், சங் டமானதும், தவலகுனிவவயும், அவமானத்
வதயும் தடுமாற்றத்வதயும் ஏற்படுத்தும்படியான

ிவல உருவா ி

விட்டது என்று வவத்துக் க ாள்கவாம். அப்கபாது ீங் ள் எப்படி
டந்து க ாள்வீர் ள்? அவமதியா , பாதிக் ப்படாமல் உங் ளால்
இருக்

முடிந்தால் அந்த க ருக் டியினால் உங் ள் ஷின்ஷிங்

வளம் கபறும், அதற்க ற்றவாறு உங் ள் க ாங் வளர்ச்சியவட
யும்.

ீங் ள் சிறிதளவு முயன்றால் சிறிதளவு லாபம்

ிட்டும்.

கபரும்பாலும் இன்னல் ளின் இவடயில் இருக்கும் கபாது இவத
உணர மாட்டீர் ள். ஆனாலும் முயற்சி கசய்வது அவசியம்.
சாதாரண மனிதர் அல்ல என்ற
சச்சரவு ள்

ஏற்படும்

கபாது

வனம் இருக்
ண்ணியமா

ாம்

கவண்டும்.

உயர்ந்து

ிற்

கவண்டும். சாதாரண மக் ளிவடகய இருந்து க ாண்டு சாதவன
பழகுவதால் சாதாரண மக் ளிவடகய தான் சாத ாின் ஷின்ஷிங்
பதப்படுத்தப் படும்.

ீங் ள் சில தவறு ள் கசய்யக் கூடும்.

அவற்றிலிருந்து பாடமும்

ற்றுக் க ாள்வீர் ள். எந்த பிரச்சிவன

வயயும் எதிர்க ாள்ளாமல் சு மா
முடியாது.
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இருந்து வந்தால் க ாங் வளர

3.

கஜன், ஷான், கரன் மூன்வறயும் ஒருங்க பழகுதல்

மது உண்மு சாதவன, கஜன், ஷான், மற்றும் கரன் மூன்வறயும்
ஒருங்க

பழகுவது. கஜன் என்றால் உண்வம கபசுதல், உண்வம

யாய் கசயல் புாிதல் மற்றும்

மது சத்தியமான மூல இருப்வப

திரும்ப அவடந்து இறுதியில் சத்திய இயல்வபப் கபறுவது. ஷான்
என்றால்

கபரும்

ருவண

சுரக்கும்

ிவலவய

அவடவது,

ற்கசயல் ள் புாிவது, மற்றும் மக் வள உய்விப்பது. கரன்
எனப்படும் கபாறுவம ாக்கும் தன்வமவயப் பற்றி ாம் குறிப்பா
வலியுறுத்து ிகறாம். கரன் எனும் பண்பினால் தான் சாதவன
கசய்பவர் கபருமளவு கட கபற்றவரா

ஆ

முடியும். கரன் மி

வலியது, அது கஜன் வனயும் ஷான் வனயும் விஞ்சி

ிற்பது.

உண்மு

ீங் ள்

சாதவன

கபாறுவமவய

பழ

புாியும்

ால ட்டம்

கவண்டுகமன்று

உங் ளுவடய ஷின்ஷிங்

முழுவதும்

வலியுறுத்தப்படு ிறது,

ிவல வழுவாமல் பார்த்துக் க ாள்ள

கவண்டும். எப்கபாதும் தன்வன

ட்டுப்பாட்டிற்குள் வவத்திருக்

கவண்டும்.
பிரச்சிவன ள்

எதிர்ப்படும்

கபாது

ச ித்துக்

க ாள்வது

என்பது எளிகத அல்ல. சிலர் கூறலாம், “உங் வள ஒருவர்
அடித்தால்

திருப்பி

அடிக் ாமலும்,

அவதூறு

கசய்பவாிடம்

பதிலுக்கு எதுவும் கசால்லாமலும், குடும்பத்தினர், உறவினர்,
மதிப்புக்குாிய ண்பர் ள் முன்பா

தவலகுனிவு ஏற்படும்படியான

ிவலவய ச ித்துக் க ாள்ளுவதுமா

இருந்தால்

ீங் ள் ஆக்யு 43

என்று தாகன அர்த்தம்?” என்வனப் கபாறுத்த வவர
எல்லா விஷயத்திலும் சாியா

டந்து க ாள்பவரா

ீங் ள்

இருந்தால்,

புத்தி கூர்வமயில் எவருக்கும் சவளத்தவர் அல்ல என்கபன்.
சுயலாபத்வத அவ்வளவா

கபாருட்படுத்தாமல் இருப்பதற் ா

உங் வள யாரும் முட்டாள் என்று கசால்ல மாட்டார் ள். ச ிப்புத்
தன்வம பலவீனம் அல்ல, அது ஆக்யு ஆவதும் அல்ல. அது
திடமான

சங் ல்பத்வதயும்

சுய

ட்டுப்பாட்வடயும்

ஆக்யு என்பது சீன ாவல் ஒன்றில் வரும் முட்டாள் பாத்திரம்.

43
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தான்

ாண்பிக் ிறது. சீன வரலாற்றில்

ான்ஷின் 44 என்ற வீரவரப்

பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. ஒருமுவற ஒரு அற்ப மனிதனின்

ால் ளி

வடகய

ஏற்றுக்

ஊர்ந்து

கசல்ல

கவண்டிய

அவமானத்வத

க ாண்டார். அது மி ப் கபாிய கபாறுவமயான கசயல். “ஒரு
சாமானியன் அவமானப்படுத்தப் பட்டால் அவன் சண்வடயிட
தன் வாவள உருவிக் க ாள்வான்” என்று ஒரு பண்வடய சீனப்
பழகமாழி உண்டு. அதாவது, ஒரு சாதாரண மனிதன் சிறுவமப்பட
க ர்ந்தால்

அவன்

வாவள

உருவிக்

க ாண்டு

சண்வடயிட

வருவான், வவச கபாழிவான், கபாருதுவான். மனித உல ில்
வந்து வாழ் ாவளக்

டத்துவது என்பது அவ்வளவு எளிதானது

அல்ல. சிலர் தங் ளுவடய அ ங் ாரத்திற் ா கவ வாழ்வார் ள்.
அது ஒரு வாழ்க்வ கய அல்ல, அது மி வும் சலிப்பூட்டுவதும் கூட.
“ஓரடி பின்கன
ீங் ள்

ருங் ள், எல்வலயற்ற டவலயும் வானத்வதயும்

ாண்பீர் ள்” என் ிறது ஒரு சீனப் பழகமாழி. பிரச்சி

வன ள் ஏற்படும் கபாது அதிலிருந்து ஓரடி வில ி

ில்லுங் ள்,

அப்கபாது ாணும் கதாற்றகம கவறு என்று அறிவீர் ள்.
சிலருடன் உங் ளுக்கு சச்சரவு ஏற்படும் கபாகதா அல்லது
சிலர் உங் ளுக்கு மன உவளச்சவலக் க ாடுக்கும் கபாகதா
சாத ரா ிய

ீங் ள்

ச ித்துக்

க ாள்வது

மட்டும்

அல்ல,

அவர் ளிடம் கபருந்தன்வமகயாடு ன்றியும் பாராட்ட கவண்டும்.
அவர் ளுடன் சச்சரவு ஏற்பட்டிருக் வில்வல என்றால் உங் ள்
ஷின்ஷிங் எப்படி முன்கனறும்? துன்புறும் கபாது தாகன
கபாருள் கவண்கபாருளா

உருமாற முடியும்? இல்வலகயல்

உங் ள் க ாங் எப்படி வளரும்? இன்னல் ளின்
துடன்

இருப்பது

மி வும்

ரும்

டினம்

தான்.

டுகவ

எனினும்

அப்கபாது தான் தன்வன அடக் ிக் க ாள்ளப் பழ

வனத்
ீங் ள்

கவண்டும்.

ஒருவருக்கு சக்திச்கசறிவு அதி ாிக்கும் கபாது இன்னல் ளும்
தீவிரமவடயும்.

உங் ள்

ஷின்ஷிங்வ

ீங் ள்

வளப்படுத்து

வவதப் கபாறுத்து இருக் ிறது எல்லாம். ஆரம்பத்தில்

ான்ஷின்:
ான் பரம்பவரவயத்
பவடத் தளபதி ( ி.மு. 206 – ி.பி. 23).
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கதாற்றுவித்த

ிவல

ல்கயாபாங் மன்னாின்

குவலந்து கபாவீர் ள்,

டும் சினம் மூளும், வயிறும் ஈரலும்

க ாகவடுக்கும் அளவு சினம் மூளும். ஆனாலும், கபாங் ி எழாமல்
கபாறுத்துக் க ாள் ிறீர் ள். அது

ல்லது. ச ித்துக் க ாள்ள,

கதாிந்து க ாண்கட கபாறுத்துக் க ாள்ள ஆரம்பித்து விட்டீர் ள்.
இனி

ீங் ள் இவற்வறகயல்லாம் இலகுவா

எடுத்துக் க ாண்டு

படிப்படியா த் கதாடர்ந்து ஷின்ஷிங்வ கமம்படுத்துவீர் ள். இது
கபாிய முன்கனற்றம் தான். சாதாரண மக் ள் சிறிய சச்சரவு
வளயும் சிறு பிரச்சிவன ளயும் கபாிதுபடுத்தி விடுவார் ள்.
அவர் ள்

அ ங் ாரத்திற் ா கவ

வாழ் ிறார் ள்,

கபாறுத்துக் க ாள்ள மாட்டார் ள்.

எவதயும்

டும் சினம் மூளும் கபாது

அவர் ள் எவதயும் கசய்யத் துணிவார் ள். ஆனால் சாத ரான
உங் ளுக்கு மக் ள் தீவிரமா

எடுத்துக் க ாள்ளுபவவ மி

அற்ப

விஷயமா த் கதான்றும். அவவ அற்பகம. ஏகனனில், உங் ள்
லட்சியம் ீண்ட ாலத்திற்கு, கவகு கதாவலவுக் ப்பாலும் கசன்ற
வடயக் கூடியது. பிரபஞ்சம் உள்ளளவு ீங் ள் இருப்பீர் ள். அந்த
விஷயங் வள மறுபடி ிவனத்துப் பாருங் ள்: அவவ உங் ளுக்கு
ிவடத்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒன்கற தான். பரந்த க ாக்கு
டன் பார்த்தால் உங் ளால் எல்லாவற்வறயும்

டந்து கசல்ல

முடியும்.
4.

கபாறாவமவய ஒழிப்பது

கபாறாவம, சாதவனக்கு மி ப் கபாிய இவடயூறு. சாத ர் வள
அது வலுவா த் தாக்கும். சாத ாின் சக்திச்கசறிவவ அது க ரடி
யா த் தாக்கும், உடன் பயிலும் சாத ர் வளயும் தாக்கும், சாதவன
யில் முன்கனறுவதற்கு அது கபரும் தவடயா ி விடும். சாத ர் ள்
அவத ஒட்டுகமாத்தமா
ஓரளவு

ஒழித்துக்

முன்கனறியிருந்தும்

ட்ட கவண்டும். சாதவனயில்

சிலரால்

அ ற்ற முடிவதில்வல. கபாறாவமவய

கபாறாவமயுணர்ச்சிவய
ீக்

முடியாத கபாது அது

கமன்கமலும் வலுப்கபறும். இந்தப் பற்றுதலால் எழும் தீய விவளவு
சீரா ியிருக்கும் ஷின்ஷிங் பகுதிவயக் கூட பலவீனமாக் ி விடும்.
ஏன்

கபாறாவமவய

தனிப்பட்ட

முவறயில்

விளக்குவதற்கு

முவனந்துள்களாம்? ஏகனன்றால் சீனர் ளிவடகய அது தீவிரமா
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கவளிப்படு ிறது. மக் ள் மனதில் அது கவகுவா ஊன்றி விட்டது.
ஆனால் பலர் இவத அறிவதில்வல.

ீவழ

ாட்டுப் கபாறாவம

அல்லது ஆசியப் கபாறாவம என்று கூறப்படும் இது ஆசியாவின்
தனிப்பட்ட இயல்பா

இருக் ிறது. சீன மக் ள் தனக்குள்களகய

ஆழ்ந்திருக்கும் தன்வமயுவடயவர் ள்,

ல லப்பா

ள், மனத்திலுள்ளவத கவளிப்பவடயா

பழ

மாட்டார்

ாட்ட மாட்டார் ள்.

இவவகயல்லாகம கபாறாவமக்கு வழி வகுத்து விட்டன. எல்லா
வற்றுக்கும் இரு பக் ங் ள் உண்டு. அதன்படி தனக்குள் மூழ் ி
யிருப்பது

ல்லதற்கும் அல்லாததற்கும் இடமளிக்கும். கமற் த்திய

ாட்டினர் கபாதுவா

கவளிப்பவடயானவர் ள். உதாரணமா ,

ஒரு சிறுவன் பள்ளியில் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்கபண் ள் வாங்கு
ிறான். அவன் வீட்டுக்கு திரும்பும் கபாது “ ான் நூற்றுக்கு நூறு
வாங் ி விட்கடன், நூற்றுக்கு நூறு வாங் ி விட்கடன்” என்று
வழிகயல்லாம் ஆரவாரம் கசய்து க ாண்கட வரு ிறான். அவதக்
க ட்ட

அக் ம்பக் த்தவர்

தவவத்

திறந்து,

“பகல,

டாம்!,

வாழ்த்துக் ள்!” என்று அவனுடன் ம ிழ்ச்சியில் லந்து க ாள்வார்
ள். இகத சீனாவில் டந்தாகலா - ிவனத்துப் பாருங் ள்- இவதக்
க ட்டதும் மக் ள் எாிச்சலவடவார் ள், “நூற்றுக்கு நூறு வாங் ி
விட்டானாம், அதனால் என்ன? அதற்கு இவ்வளவு தம்பட்டம்
அடிக்

கவண்டுமா?” என்பார் ள். கபாறாவமயுணர்ச்சி இருக்கும்

கபாது ாட்டும் எதிர்விவனகய கவறு தான்.
கபாறாவம பிடித்தவர் ள் மற்றவர் வளப் பற்றி மட்டமா கவ
ிவனப்பார் ள். தங் வள யாரும் மீற விட மாட்டார் ள். தங் வள
விட கவகறாருவர் திறன் மிக் வரா

இருந்தால்

கபாவார் ள். அவத அவர் ளால் தாங்

ிவலகுவலந்து

முடியாது. மற்றவாின்

திறவமவய ஒப்புக் க ாள்ள மாட்டார் ள். பிறர் ஊதிய உயர்வு
கபறும் கபாது தமக்கும்
வார் ள். ஊக் த்கதாவ

ிவடக்

கவண்டும் என்று ஆவசப்படு

ிவடத்தால் தனக்கும் சம பங்கு கவண்டும்,

சிரமம் ஏற்பட்டால், கவவலப்பளு தனக்கு இருப்பவத விட மற்ற
வருக்கு குவறந்து விடக் கூடாது என்று விரும்புவார் ள். பிறர்
தன்வன விட அதி மா
ள். தன்வனக்

சம்பாதித்தால் வயிற்கறாிச்சல் படுவார்

ாட்டிலும் பிறர் சிறப்பா
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கசயல் புாிவதா

ஏற்றுக் க ாள்ள மாட்டார் ள். அறிவியல் ஆராய்ச்சி கபான்ற
வற்றில் ஈடுபடும் சிலர், அதில் சாதித்து கவற்றி

ண்டால்

ிவடக்கும் கவகுமதிவய வாங் ிக் க ாள்ளகவ தயங்குவார் ள்.
பிறர் கபாறாவமப் படுவார் கள என்ற பயம் தான். கவறு சிலர்
விருது ள் கபற்று க ளரவிக் ப்பட்டால் பிறாின் கபாறாவமக்
கும்

ிண்டலுக்கும் பயந்து அவத கவளியிடகவ தயங்குவார் ள்.

சில சீக ாங் ஆசான் ள் பிற சீக ாங் ஆசான் ள் கபாதிப்பவதத்
தாங் கவ

மாட்டார் ள்.

அவர் ளுக்கு

ஏகதனும்

கதால்வல

க ாடுக் த் துவங்குவார் ள். இது ஒரு ஷின்ஷிங் பிரச்சிவன.
உதாரணமா , ஒகர குழுவா
கபாது சிலர் தாமதமா

ஆன்மீ ப் பயிற்சியில் ஈடுபடும்

வந்து கசர்ந்திருப்பார் ள். ஆனாலும்

அவர் ளுக்கு அற்புதத் திறன் ள் வ வரப் கபற்றிருக்கும். அவதப்
பார்த்த பிறர், “அவன் என்ன கபருவமயடித்துக் க ாள் ிறான்?
எனக்குக்

ட்டுக் ட்டா ச் சான்றிதழ் ள் உள்ளன, எனக்கு முன்

இவனுக்கு எப்படி சக்தி ள் வர முடியும்?” என்பார் ள். இது
கபாறாவம தான். சாதவன என்பது உண்மு மானது. ஒரு சாத ர்
தன்வனப் பண்படுத்திக் க ாள்ள கவண்டும். பிரச்சிவன ளின்
ாரணத்வதத் தன்னுள்கள கதட கவண்டும், தான் எந்த பகுதி
ளில் இன்னும் சாிவர முன்கனறவில்வல என்பவத உணர்ந்து,
டினமா

உவழத்து, தன்வனத் திருத்திக் க ாள்ள கவண்டும்.

பிரச்சிவனயின் மூலத்வதக்

ண்டறிய பிறர் மீகத குவற வளத்

கதடினால் மற்ற சாத ர் ள் எல்லாம் சாதவனயில் முன்கனறி
இறுதி இலக்வ

அவடய, ீங் ள் மட்டுகம பின்தங் ி விடுவீர் ள்.

உங் ள் க ரகமல்லாம் வீணா ி விடாதா?

ீங் ள் சாதவன கசய்

வது உங் வளப் பண்படுத்திக் க ாள்ளத் தாகன!
ஒருவாின் கபாறாவம, உடன் பயிலும் மற்ற சாத ர் ளுக்கும்
க டு விவளவிக்கும். கபாறாவம க ாண்டவாின் கமாசமான
கபச்சு மற்றவர் தியானத்தில் சாந்த ிவல அவடய முடியாதவாறு
கதால்வல தரும். அவர் ஒருகவவள அசாதாரண சக்தி கபற்றிருந்
தால் அவத உபகயா ித்து பிறருக்கு தீங்கு கசய்யவும் கூடும்.
உதாரணமா ,

ன்கு சாதவன பழ ிய ஒரு சாத ர் பயிற்சியில்

ஆழ்ந்திருக் ிறார். அவருக்கு க ாங் இருப்பதால் அவர் மவல
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கபால அவசயாமல் அமர்ந்திருக் ிறார். அங்க , இரண்டு ஜீவன்
ள் மிதந்து வரு ின்றன. அவற்றில் ஒன்று,
துறவியா

இருந்து கபாறாவமயின்

டந்த

ாலத்தில்

ாரணத்தால் கமய்ஞான

ிவலவய எட்ட முடியாமல் கபானவர். சக்திச்கசறிவு ஓரளவுக்குக்
ிட்டியும் சாதவன முழுவம அவடயவில்வல. அவர் தியானம்
கசய்யும் இடத்வத இவர் ள் க ருங் ியதும், ஒருவர், “அந்த
மனிதர் இங்கு தியானம் கசய்து க ாண்டிருக் ிறார். அதனால்
சுற்றிக்

க ாண்டு

“முந் ாளில்

கபா லாம்”

என்று

கசால்ல,

மற்றவகரா,

ான் டாய் மவலயின் ஒரு மூவலவயகய கவட்டித்

தள்ளியவன்” என்று கூறியவாகற தியானம் கசய்பவவரத் தாக்
முற்படு ிறார். ஆனால், ஓங் ிய வ வய ீகழ க ாண்டு வர முடிய
வில்வல. அந்த சாத ர் க ாிய மார்க் த்தில் சாதவன கசய்பவ
ராவ யால் அவவரப் பாது ாக்கும் க டயம் ஒன்று இருந்தது.
எனகவ இந்த ஜீவனால் அவவரத் தாக்

முடியவில்வல. க ர்வழி

யில் சாதவன புாியும் ஒருவருக்குக் க டு கசய்ய முயல்வது கபரும்
தவறாவ யால் இவர் தண்டிக் ப் படுவார். கபாறாவம க ாண்ட
வர் ள் தமக்க யும் பிறருக்கும் தீங் ிவழக் ின்றனர்.
5.

பற்றுதல் வளத் துறப்பது

பற்றுதல் ள் க ாண்டிருப்பது என்பது விடாப்பிடியா

குறிப்பிட்ட

கதாரு கபாருளுக் ா கவா அல்லது ஒரு லட்சியத்வத அவடயகவா
கபராவல் க ாண்ட கவட்வ யுடன் ஒரு சாத ர் முவனவதும்,
அதிலிருந்து தன்வன விடுவித்துக் க ாள்ள இயலாமல் இருப்ப
தும், புத்திமதி வளக் க ளாது பிடிவாதமா ச் கசயல் படுவதும்
எனலாம். சிலர் இவ்வுல ில் அசாதாரண சக்தி வள அவடய
விரும்புவார் ள். அது அவர் ள் உயர் ிவலயில் சாதவன கசய்வவத
பாதிக்கும். ஆசாபாசங் ள் எவ்வளவுக்கு வலுவா
அவ்வளவுக்கு அவற்வற விடுவது
மனமும்

டினமா

உள்ளனகவா

இருக்கும். அத்துடன்

ிவலயில்லாமல் தடுமாறும். பின்னால் எதுவுகம தனக்கு

ிட்டவில்வல

என

வருத்தம்

ஏற்படும்.

இதுவவர

தாங் ள்

ற்றவவ எல்லாம் தவகறா என்ற சந்கத மும் பிறக்கும். ஆவச ளி
லிருந்து தான் பற்றுதல் ள்

ிவளக் ின்றன. இந்த பற்றுதல் ளின்
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தன்வம

எவ்வாகறனில்

இவற்றின்

இலக்கு

குறு ியதா வும்,

ஓரளவு கதளிவுடனும் தீர்மானமா வும் அவமயும். கபரும்பாலும்
தன்வனயறியாமகல மக் ள் பற்றுதலில் சிக் ியிருப்பார் ள். ஒரு
சராசாி மனிதருக்கு பற்றுதல் அதி மா
ஒன்றில்

இருக்கும். ஏகதனும்

ாட்டம் க ாண்டு அவத அவடய என்ன கவண்டுமானா

லும் கசய்வார். ஒரு சாத ாின் பற்றுதல் ள் கவறு விதமா கவளிப்
படும். குறிப்பிட்டகதாரு அற்புத ஆற்றவல அவடய கவண்டும்
என்ற கவட்வ , சில அ க் ாட்சி வள

ாண்பதில் லயிப்பு, சில

கவளிப்பாடு ளில் கபராவல் என்பது கபான்றவவ. எது பற்றிய
தா த்

தான் இருக் ட்டுகம, ஒரு சாத வரப் கபாறுத்தவவர

ாட்டம் என்பகத கூடாது. எல்லா கவட்வ

வளயும் விட்டு விட

கவண்டும். டாவ் பிாிவு இன்வமவய பற்றிக் கூறு ிறது. கபளத்த
பிாிவு கவறுவம பற்றி எடுத்துவரக் ிறது. எல்லாப் பற்றுதல் வள
யும் அ ற்றி விட்டு, இறுதியில்
மில்லாத, கவறுவமயான

ாம் அவடய கவண்டுவது ஒன்று

ிவலவயத் தான். அசாதாரண ஆற்றல்

கபறும் கவட்வ வய, அது கபான்ற விட முடியாத பற்றுதல் வள
அறகவ விட்கடாழிக்
ீங் ள்

கவண்டும். அசாதாரண ஆற்றல் வள

ாடு ின்றீர் களன்றால் அவற்வற உபகயா ிக்

ிறீர் ள் என்று தான் அர்த்தம். அது

விரும்பு

ம் பிரபஞ்சத்தின் இயல்

புக்க எதிரானது. கசால்லப் கபானால், அது ஷின்ஷிங் கபாறுத்த
விஷயம். அது கவண்டுகமன்று
மா

அவற்வறக்

ிவனப்பது பிறர் முன் ஆடம்பர

ாட்ட விரும்புவதால் தான். அந்த ஆற்றல் ள்

ாட்சிப்கபாருட் ள் அல்ல. அந்த ஆற்றல் வள எளிய மனதுடன்
ல்ல
லும்

ாாியங் ளுக் ா ப் பயன்படுத்த விரும்புவதா
கூட

ீங் ள்

கசய்யும்

அந்தக்

ாாியங் ள்

இருந்தா
தீவமயில்

முடியலாம். சாதாரண மக் ளின் விவ ாரங் ளுக்கு அந்த சக்தி வள
பயன்படுத்துவது சாியல்ல.
ளுக்கு திவ்வியக்

ான் வகுப்பில் எழுபது சதவீதம் கபர்

ண் திறந்திருப்பதா

கசான்னது க ட்டு சிலர்,

“எனக்கு ஏன் எதுவும் கதாியவில்வல?” என்று

வவலப்படு ிறார்

ள். வீடு திரும்பியதும் பயிற்சி கசய்யும் கபாது அவர் ளுவடய
வனகமல்லாம் திவ்வியக் ண் மீகத கசல் ிறது. தவலவலி வரும்
படி அகத

ிவனவு தான்.

வடசி வவர அவர் ளால் எதுவும்
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பார்க்

முடியாது. இது தான் பற்றுதல் என்பது. உடல் இயல்பு,

பிறவிக் குணம் எல்லாம் ஆளுக்கு ஆள் கவறுபடும். எல்கலாரும்
ஒகர சமயத்தில் திவ்வியக்

ண்ணால் பார்ப்பது என்பகதா,

எல்கலாரது திவ்வியக் ண்ணின் ிவலயும் ஒகர மாதிாி இருப்பகதா
சாத்தியமில்வல. சிலரால் பார்க்

முடியும், சிலரால் முடியாது.

இகதல்லாம் ச ஜம் தான்.
பற்றுதல் ள் சாத ாின் சக்திச்கசறிவு வளர்ச்சிவய தாமதிக்
வும், தவடப்படுத்தவும் கூடும். சில சமயம், விபாீதமா

சாத ர் ள்

தீய வழியில் புகும் ிவல கூட பற்றுதல் ளால் ஏற்படலாம். குறிப்
பா , ஷின்ஷிங் மி க்

ீழ் ிவலயில் உள்ளவர் ள் ஒரு சில சக்தி

வள தீய கசயல் ளுக் ா உபகயா ிக் லாம். ஷின்ஷிங் ின் தரம்
ிவலப்படாததால்

சிலர்

இவ்வாறு

அசாதாரண

பயன்படுத்தி தீய கசயல் ள் கசய்ததுண்டு. ஒரு
னுக்கு மனவதக்

ஆற்றவலப்

ல்லூாி மாணவ

ட்டுப்படுத்தும் ஆற்றல் உண்டாயிற்று. அதன்

மூலமா , அவன் தனது எண்ணங் ளால் பிறாின் எண்ணங் வள
யும்

டவடிக்வ

வளயும்

ட்டுப்படுத்தி தீய கசயல் வள கசய்

தான். பயிற்சியின் கபாது சிலர் அ க் ாட்சி வளக்

ாண்பர்.

அவற்வறத் கதளிவா ப் பார்க் வும், முழுவதும் புாிந்து க ாள்ள
வும் எப்கபாழுதும் தவிப்பார் ள். இதுவும் ஒருவித பற்றுதல் தான்.
சில கபாழுதுகபாக்கு ள் ஒரு சிலருக்கு வசயா கவ மாறி விடும்.
அவதக் வ விட அவர் ளால் முடியாது. அதுவும் பற்றுதல் தான்.
பிறவிக் குணமும் க ாக் மும் ஆளுக்கு ஆள் கவறுபடுவதால் சிலர்
உயர் ிவலவய அவடவதற்கும் கவறு சிலர் ஏகதா சிலவற்வறப்
கபறவும் சாதவன புாி ின்றனர். பின்னது

ிச்சயம் சாதவனயின்

இலக்வ க் குறுக் ி விடும். இதுகபான்ற பற்றுதவல விலக் ாவிடில்
எவ்வளவு பயிற்சி கசய்தாலும் க ாங் வளராது. எனகவ, சாத ர்
இவ்வுல ஆதாயங் வள கபாிதா க் ருதாமல், எந்த கவட்வ யும்
இல்லாமல், தன்னியல்பா

எல்லாம்

டக் ட்டும் என்று விட்டு

விட்டு, புதிய பற்றுதல் ள் கதான்றுவதற்கு இடம் க ாடாமல்
இருக் கவண்டும். சாத ர் ளின் ஷின்ஷிங் தரத்வதப் கபாறுத்துத்
தான் இது சாத்தியமாகும். அடிப்பவடயிகலகய ஷின்ஷிங் தரம்
முன்கனறவில்வல என்றாகலா பற்றுதல் ள் ஏகதனும் வ விட
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முடியாமல் தங் ியிருந்தாகலா சாதவனயில் கமய்ஞானம் கபறும்
ிவலவய அவடய முடியாது.
6.

ர்மம்

(1)

ர்மத்தின் கதாற்றுவாய்

ர்மம் என்பது ஒரு வவ யான

றுப்புப் கபாருள். அது கட எனும்

கவண்கபாருளுக்கு க ர்மாறானது. புத்தமதத்தில் இது பாப
என்று

கூறப்படு ிறது.

குறிப்பிடு ிகறாம். தீய

ாம்

இங்க

இவத

ர்மம்

ாாியங் வளப் புாிவது என்பது

ர்மம்
என்று

ர்மத்வத

உண்டாக்குவது என்கற கூறப்படு ிறது. ஒருவர் இந்தப் பிறவி
யிகலா முந்வதய பிறவி ளிகலா க டுதல் ள் கசய்திருந்தால்
ர்மம் உண்டா ிறது. உதாரணமா , க ாவல புாிவது, பிறவர
ஒடுக்குவது, பிறவர சுரண்டி லாபம் அவடவது, ஒருவவரப் பற்றி
புறம் கூறுவது, பிறர் மீது கவறுப்வபக்
கசயல் ள்

ாட்டுவது கபான்ற

ர்மத்வத உருவாக்கும். அத்துடன் மூதாவதயர் ள்,

குடும்பத்தினர் மற்றும் க ருங் ிய

ண்பர் ள் மூலமும்

ர்மம்

வந்து கசரு ிறது. ஒருவர் யாவரகயனும் தாக் ினால் கூடகவ
அவரது கவண்கபாருவள தாக் ப் பட்டவாிடம் வீசி விடு ிறார்.
அப்கபாது அவர் உடலில் இழந்த கட வினால் ஏற்பட்ட கவற்
றிடம்

ரும்கபாருளால் ிரப்பப்பட்டு விடு ிறது. க ாவல புாிவது

தான் எல்லாவற்றிலும் கமாசமான தீய கசயல். அதனால் மி க்
டுவமயான
வதற்கு முக் ிய

ர்மம் பீடிக்கும். மனிதர் ளுக்கு க ாய் ஏற்படு
ாரணம்

ர்மம் தான்.

ர்மத்தினால் எப்கபாதுகம

க ாய் தான் வரும் என்பதில்வல. சில

டினமான சிக் ல் வள

எதிர்க ாள்ள க ாிடுவது கபான்ற கவறு வவ

ளிலும்

ர்மம்

கவளிப்படும். இவவகயல்லாகம ர்மத்தின் விவளவு தான். எனகவ
சாத ர் ள் எந்தத் தீய கசயலிலும் ஈடுபடக் கூடாது. எந்தகவாரு
தவறான

டவடிக்வ யும்

தீங்வ

விவளவித்து

சாதவனக்கு

கபரும் தவடவய ஏற்படுத்தும்.
சிலர் தாவரங் ளிலிருந்து சீ-சக்திவய

ிர ித்துக் க ாள்வது

ல்லது என்று கூறு ிறார் ள். தங் ளுவடய பயிற்சிவய
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ற்றுக்

க ாடுக்கும் கபாது தாவரங் ளிலிருந்து சீ-சக்திவய
க ாள்வது எப்படி என்பவதயும்

ிர ித்துக்

ற்றுக் க ாடுக் ிறார் ள். எந்த

மரத்தின் சீ-சக்தி உ ந்தது, எந்த மரத்து சீ-சக்தி என்ன
என்பது கபான்ற சர்ச்வச ளில் சுவாரசியமா

ிறம்

இறங்கு ிறார் ள்.

ம் ஊாின் வட ிழக் ில் உள்ள ஒரு பூங் ாவில் சிலர் ஒருவவ
சீக ாங் பழ ி வந்தார் ள். அதில் அவர் ள் பூமியில் உருண்டும்
புரண்டும் வசவ
வளச் சுற்றி

ள் கசய்த பிறகு அங்குள்ள ஊசி இவல மரங்

ின்று க ாண்டு அவற்றின் சீ-சக்திவய

ிர ித்துக்

க ாள்வார் ள். ஆறு மாதங் ளுக்குள் அந்த மரங் களல்லாம்
பட்டுப் கபாயின. இது

ர்மத்வத உண்டாக்கும் கசயல். இது

உயிர்வவதயும் தான். உயர் ிவல

ண்கணாட்டத்திலும்,

ாட்டின்

பசுவம வளம், சுற்றுச் சூழல் என்ற க ாணத்தில் பார்த்தாலும் கூட,
தாவரங் ளின் சீ-சக்திவய எடுத்துக் க ாள்வது தவறான கசயல்
தான். இந்த பிரபஞ்சம் எல்வலயற்று விாிந்து

ிடக் ிறது. எங்கும்

விரவியுள்ள அதன் சீ-சக்தி கவண்டிய மட்டும்
எவ்வளவு கவண்டுமானாலும்

ிவடக் ிறகத.

ீங் ள் எடுத்துக் க ாள்ளலாம்.

இந்தத் தாவரங் வள ஏன் துன்புறுத்த கவண்டும்? சாத ர் ள்
ீங் ள், உங் ள் தவயயும் ருவணயும் எங்க கபாயிற்று?
இங்கு எல்லாவற்றுக்குகம அறிவுத்திறன் உண்டு. தாவரங்
ளுக்கு உயிர் மட்டுமல்ல, அவற்றுக்கு அறிவுத்திறன், எண்ணங் ள்,
உணர்ச்சி ள் மற்றும் கமலான புலனறிவு கூட உண்டு என்று
வீன அறிவியல் ஒப்புக் க ாண்டுள்ளது. உங் ள் திவ்வியக்
ியதிப் பார்வவ
விதமா க்

ண்,

ிவலவய எட்டியதும் உல கம முற்றிலும் கவறு

ாட்சியளிக்கும்.

ீங் ள் கவளிகய கசல்லும் கபாது

பாவற ள், மரங் ள், சுவர் ள் எல்லாகம உங் ளுடன் கபசும்.
எல்லாப் கபாருட் ளுக்கும் உயிர் உண்டு. ஒரு கபாருள் உருவாக் ப்
பட்டதுகம அதனுள் ஓர் உயிர் நுவழந்து விடும். இவ்வுல த்து
மக் ள்

கபாருட் வள

உயிருள்ளவவ, உயிாில்லாதவவ

என

வவ ப்படுத்தியுள்ளனர். க ாயிலில் இருப்பவர் ள் அங்கு ஏதா
வது ஒரு

ிண்ணத்வத உவடத்து விட்டால் மி வும்

கபாவார் ள். ஏகனனில் அது உவடந்த அந்தக்

லங் ிப்

ணகம அதனுள்

குடிக ாண்டிருந்த உயிர் கவளிகயறி விடும். அது தனது வாழ்க்வ ப்
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பயணத்வத

முழுவதும்

முடிக் வில்வல.

அதனால்

அதற்குப்

கபாக் ிடம் இல்லாது கபாய் விடு ிறது. எனகவ தன்வன உருக்
குவலத்தவர் மீது அது அடங் ாத சினம் க ாள்ளும். அதன்
க ாபத்தின் அளவவப் கபாறுத்து உவடத்த மனிதருக்கு

ர்மம்

வந்து கசரும். சீக ாங் ஆசான் ள் என்று கூறிக் க ாள்ளும் சிலர்
கவட்வடயாடக் கூட கபா ின்றனர். அவர் ளுவடய ல்லுணர்ச்சியும்
ருவணயும் எங்க
கமலுல த்தின்

கபாயின? கபளத்த, டாவ் பிாிவினர் எவரும்

ியதிக்கு எதிரா

எவதயும் கசய்ய மாட்டார் ள்.

அது கபான்ற கசயல் ள் க ாவலக்கு ி ர் தான்.
சிலர்

டந்த

ாலத்தில் தாம் மீன், க ாழி முதலியவற்வற

க ான்றதாலும், மீன் பிடித்தல் கபான்றவற்வற கசய்ததாலும்
கபரும்

ர்மம் விவளந்து விட்டது என்று கசால் ிறார் ள். எனகவ

அவர் ள் சாதவன கசய்யகவ முடியாது என்று அர்த்தமா? அப்படி
யல்ல; அன்று ீங் ள் விவளவு கதாியாமகல அவதச் கசய்தீர் ள்.
அதனால்

அதி மா க்

ர்மம்

விவளந்திருக் ாது.

இனிகமல்

அவதச் கசய்யாதீர் ள், அது கபாதும். கதாிந்து க ாண்கட அவத
கசய்வது அறம் மீறிய கசயலாகும். அது கூடாது.
ளில் சிலருக்கு இது கபான்ற
மது இந்த

ருத்தரங் ில்

மது சாத ர்

ர்மம் ஏற்பட்டுள்ளது. இப்கபாது

லந்து க ாண்டீர் ள் என்றால்

ீங் ள்

முன்கப விதிக் ப்பட்ட கதாடர்புவடயவர் என்றும், உயர் ிவல
சாதவன புாியக் கூடியவர் என்றும் அர்த்தம். வீட்டினுள்கள வரும்
ஈ, க ாசுக் வள
தற்கபாவதய

ாம் அடித்துக் க ால்லலாமா? உங் ளுவடய

ிவலயில் அது தவறா ாது. அவற்வற கவளிகயற்ற

முடியாத கபாது க ால்வது கபாிய விஷயமல்ல. ஓர் உயிர் பிாிய
கவண்டிய கவவள வந்தால் அது சாவது இயல்பு. ஒருமுவற
சாக் ியமுனி குளிப்பதற் ா த் தமது குளிக்கும் கதாட்டிவயக்
ழுவுமாறு ஒரு சீடாிடம் கசான்னார்.

ழுவச் கசன்ற சீடர்

கதாட்டியில் ஏராளமான பூச்சி ள் குடியிருக் க்

ண்டார். சாக் ிய

முனியிடம் கசன்று என்ன கசய்வது என்று க ட்டார். அவகரா
திரும்பவும், “கதாட்டிவய அல்லவா

ான்

ழுவச் கசான்கனன்?”

என்று கசான்னார். சீடர் புாிந்து க ாண்டு உடன் கதாட்டிவயக்
ழுவினார். ஆ , சில விஷயங் வள
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ீங் ள் மி வும் தீவிரமா

எடுத்துக் க ாள்ளக் கூடாது. அளவுக்கு மீறிய எச்சாிக்வ யுடன்
இருக்கும்படி

ாம் கசால்லவில்வல. சிக் லான சில சூழ் ிவல

ளில் ஒவ்கவாரு
என்று

ணமும் ஏதாவது தவறு கசய்து விடுகவாகமா

லவரப்பட்டுக் க ாண்கட இருந்தால் அது சாியல்ல.

அதுவும் ஒரு வவ பற்றுதல் தான். பயமும் பற்றுதல் தான்.
னிவும்
கவண்டும்.

ருவணயும்
னிவும்

விஷயங் வள

க ாண்ட

இதயம்

மக்கு

ருவணயும் க ாண்ட இதயத்துடன்

அணுகும்

கபாது

உண்டாக்

மாட்கடாம்.

கசாந்த

லன் ளில்

குவறத்துக்

க ாண்டு

னிந்த

இதயத்துடன்

உங் ளுவடய

இருக்

அதி ம்

ஈடுபாட்வட
இருங் ள்.

ருவணயுள்ள இதயம், தவறான கசய்வ

லிருந்து உங் வள விலக் ி வவக்கும். ீங் ள் எப்கபாதும்
மனத்துடன் சண்வடயிடும் முவனப்புடன் வாதுக்கு
இருந்தால் ல்லவற்வறக் கூட க ட்டவவயா
ிம்மதியா

இருக்

ளி

றுவும்
ிற்பதா

மாற்றி விடுவீர் ள்.

ான் அடிக் டி பார்க் ிகறன், சிலர் தாங் ள் சாியா
மற்றவவர

ாம்

பிரச்சிவன வள

இருந்தால்

விட மாட்டார் ள். தாம் சாியா

இருப்பதனாகலகய மற்றவாின் தவறு வளத் தண்டிக்கும் தகுதி
கபற்று விட்டதா

ிவனப்பார் ள். அகத கபால்,

ம்மால் ஒரு

விஷயத்வத ஏற்றுக் க ாள்ள முடியவில்வல என்றால் உடகன
எதிர்ப்வபக்

ிளப்பக் கூடாது. உங் ளுக்கு பிடிக் ாதது தவறா

இல்லாமலும் இருக் க் கூடும். சாத ர் ளா ிய ீங் ள் இவடயறாது
உங் ள்

ிவலவய உயர்த்திக் க ாண்கட கபானால்

கபசு ிற

ஒவ்கவாரு

வாக் ியமும்

சக்தியுள்ளதா

சாதாரண மக் ள் உங் ள் வார்த்வதக்கு

ீங் ள்

இருக்கும்.

ட்டுப்படலாம். எனகவ

ீங் ள் எவதயும் மனம் கபான கபாக் ில் கபசி விடக் கூடாது.
குறிப்பா ,

பிரச்சிவன ளின்

பின்கனயுள்ள

உண்வமவயயும்

அவற்றின்

ர்மம் சார்ந்த கதாடர்வபயும் பார்க்

முடியாத கபாது

ீங் ள் தவறிவழக் வும் ர்மத்வத உண்டு பண்ணவும் கூடும்.
(2)

ர்மத்வத ீக்குதல்

இந்த உல த்து ியதி களல்லாம் சுவர்க் த்து ியதி வளப் கபாலகவ
உள்ளன. மற்றவர் ளுக்கு

ீங் ள் பட்ட
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டவன

வடசியில்

அவடத்கத ஆ

கவண்டும். சாதாரண மக் ளும் கூட பிறாிடம்

தாங் ள் பட்ட
முழுவதும்

டவனத்

திருப்பியா

கவண்டும்.

வாழ்க்வ

ீங் ள் அனுபவிக்கும் இன்னல் ளும் பிரச்சிவன ளும்

ர்மத்தின் பயன் தான். அதற்கு
கவண்டும்.

உண்வமயான

ீங் ள் தீர்வவ கசலுத்திகய ஆ

சாத ர் ளுக்கு

பாவத ள்

மாற்றி

யவமக் ப்படும். உங் ள் சாதவனக்கு ஏற்றவாறு புதிய பாவத
அவமத்துக் க ாடுக் ப்படும். உங் ளுவடய

ர்மத்தின் சில பகுதி

வள உங் ள் ஆசான் குவறத்து விடுவார். எஞ்சியிருப்பவவ
உங் ளின் ஷின்ஷிங் முன்கனற்றத்திற் ா
பயிற்சி கசய்வதாலும் ஷின்ஷிங்வ
உங் ள்

ர்மத்வத

பயன்படுத்தப்படும்.

பண்படுத்துவதன் மூலமும்

மாற்றுவதற் ான

விவலவய

க ாடுத்து

விடுவீர் ள். இனி உங் ளுக்கு ஏற்படும் பிரச்சிவன எதுவுகம
தற்கசயலா
வற்றுக்கும்

ி ழ்வது அல்ல, எனகவ தயவு கசய்து எல்லா
ஆயத்தமா

இருக் வும்.

சில

துன்பங் வளப்

கபாறுத்துக் க ாள்வதால் சாதாரண மக் ளால் விட முடியாத
விஷயங் வள

ீங் ள் விட்டு விடுவீர் ள். பல கதால்வலயான

பிரச்சிவன ள் எல்லாம் வரும். குடும்பத்தில், சமூ த்தில், கவறு
பல இடங் ளிலிருந்து பிரச்சிவன ள் எழும். அல்லது திடீகரன்று
கபாிழப்பு கூட க ாிடலாம். பிறர் கசய்த பிவழ உங் ள் மீது
சுமத்தப்படலாம், கமலும் இது கபான்ற பல. சாதாரணமா ,
சாத ர் ளுக்கு க ாய் வர வாய்ப்பில்வல. ஆனாலும் திடுகமன
தீவிரமான க ாய் வந்து தாக் லாம். அது மி வும் முற்றி கபாறுக்
முடியாத அளவு

டுவமயா

மாறும். மருத்துவ பாிகசாதவன

ளாலும் இன்னகதன்று கூற முடியாது. ஆனால் பிறகு

ாரணகம

கதாியாமல் எந்த சி ிச்வசயுமின்றி க ாய் குணமா ி விடும். இந்த
ாீதியா

ீங் ள் பட்ட

டன் அவடக் ப்பட்டு விடு ிறது. அகத

கபால், ஒரு ாள் உங் ள் வாழ்க்வ த்துவண எக் ாரணமும் இன்றி
க ாபம் க ாண்டு உங் ளுடன் சண்வடக்கு வருவார். மி வும்
அற்ப

ி ழ்ச்சிகயான்று கபாிய வாக்குவாதத்வத

ிளப்பி விடும்.

பின்னர் ஏன் இவ்வாறு க ாபம் வந்தது என்று அவருக்க

குழப்பம்

உண்டாகும். சாத ர் ளா ிய உங் ளுக்கு இது கபான்ற

ி ழ்ச்சி

ள் ஏன் ஏற்படு ின்றன என்று கதாிய கவண்டும். உங் ள்
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ர்மத்துக் ான விவல க ாடுக் ப் பட கவண்டும் என்பதற் ா த்
தான் இவவ ஏற்பட்டன. இது கபான்ற சமயத்தில் உங் வளக்
ட்டுப்படுத்திக் க ாள்ள கவண்டும், இந்த விஷயத்வத சாிவர
தீர்த்து வவக்கும்படி உங் ளுவடய ஷின்ஷிங்வ த் துல்லியமா
வவத்திருக்

கவண்டும். உங் ள் விவனவயத் தீர்க்

உதவியதற்

ா வாழ்க்வ த் துவணவயப் பாராட்டி ன்றி கசலுத்த கவண்டும்.
தியானத்தில் கவகு க ரம் அமர்ந்திருக்கும் கபாது
வலிக் த் கதாடங்கும். சில சமயம் கபாறுக்

ால் ள்

முடியாத அளவுக்கு

வலி இருக்கும். டுவமயான வலி இருக்கும் கபாது உடலின் உள்ளும்
புறமும் கபாிய

ட்டியா க்

ரும்கபாருள் இருப்பவதயும் அது

ீகழ இறங் ி அழிக் ப்படுவவதயும் உயர் ிவலயில் திவ்வியக்
ண் திறந்திருப்பவர் ளால் பார்க்

முடியும். தியானத்தின் கபாது

அனுபவிக்கும் இந்த வலி விட்டு விட்டு ஏற்படும், மி வும் துன்ப
ரமா

இருக்கும். சிலர் இது பற்றி புாிந்து க ாண்டு மடக் ிய

ால் வளப் பிாிக் ாமல் அப்படிகய திடமா

அமர்ந்திருப்பார் ள்.

அதனால், ரும்கபாருள் அ ற்றப்பட்டு கவண்கபாருளா
பின்னர்,

அது

க ாங்

ஆ

உருமாற்றப்படும்.

மாறும்.

உடற்பயிற்சி

கசய்வதாலும், தியானம் கசய்வதாலும் மட்டுகம சாத ாின்

ர்மம்

ழிந்து விடாது. அவர் ள் தங் ள் கமய்ஞானத் தகுதிவயயும்
ஷின்ஷிங்வ யும் கமம்படுத்திக் க ாள்ள கவண்டும். சில இடர்
வளயும் அனுபவித்துத்தான் ஆ
என்னகவன்றால்,

ாம்

ஃபாலுன் க ாங் ில் மி

கவண்டும். முக் ியமானது

ருவணயுடன் இருக்
விவரவில்

தியானம் கசய்யும் கபாது

கவண்டும்.

மது

ருவண சுரக் த் கதாடங்கும்.

ாரணமில்லாமல்

ண்ணீர் கபரு ி

வரும் அனுபவம் பலருக்கு உண்டு. எவதப் பற்றி

ிவனத்தாலும்

வருத்தம் கதான்றும். யாவரப் பார்த்தாலும் அவர் ளின் துன்பம்
கதாிய வரும். கபரும்

ருவண க ாண்ட இதயம் கமகலழுந்து

வந்துள்ளகத அதற்குக்

ாரணம். உங் ளுவடய இயல்பு, உங் ள்

உண்வமயான ஆன்மா, கஜன், ஷான், கரன் எனும் பிரபஞ்சப்
பண்புடன் இவணயத் கதாடங் ி விட்டது. உங் ள்
இயல்பு கமகலாங் ி வரும் கபாது எவதச் கசய்தாலும்
கசய்வீர் ள். உள்ளும் புறமும்
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ருவண
னிகவாடு

னிவுடன் இருப்பீர் ள். அந்த

ட்டத்தில்

உங் ளிடம்

மாட்டார் ள்.

அப்படிகய

ருவணயின் விவளவா

யாரும்

தவறா

டந்தாலும்

டந்து

உங் ளுவடய

க ாள்ள
கபரும்

ீங் ள் அவத அவர் மீது திருப்பிக்

ாட்ட மாட்டீர் ள். அது ஒரு வவ

வலிவம. உங் வள சாதாரண

மக் ளிலிருந்து பிாித்துக் ாட்டும் வலிவம.
ஓர் இன்னல் ஏற்படும் கபாது உங் ள் கபரும்
இடவர

டக்

ருவண அந்த

உங் ளுக்கு உதவும். அகத சமயம் என்னுவடய

ியதிச் கசறிவுடல் ள் உங் வள

வனித்துக் க ாண்டு உங் ள்

உயிவர பாது ாக்கும். ஆனாலும் அந்த இன்னவல

ீங் ள் எதிர்

க ாள்ளத் தான் கவண்டும். உதாரணமா , டாயுவன்

ரத்தில்

ான் உவரயாற்றிக் க ாண்டிருந்த கபாது வகுப்பில் ஒரு வயதான
தம்பதி

லந்து க ாண்டனர். அவர் ள் அவசரமா த் கதருவவக்

டக்கும் கபாது ஒரு

ார் இவடயில் வந்து அந்தப் கபண்மணிவய

இடித்து வீழ்த்தியது. அவருவடய ஆவடயின் ஒரு பகுதி வண்டியின்
பின் பா த்தில் சிக் ிக் க ாள்ள,

ார் அவவர உடன் இழுத்துச்

கசன்றது. ஏறக்குவறய பத்து மீட்டர் வவர கசன்றதும் அவர்
டுத்கதருவில் விழுந்தார். வண்டிவய

ிறுத்த இன்னும் இருபது

மீட்டர் பிடித்தது. கவளிகய வந்த ஓட்டுனர்
கபச,

ாாின் உள்களயிருந்த பயணி ளும்

ஏகதா

சப்பா ப் கபசினர்.

வயதான கபண்மணி எதுவும் கபசவில்வல.
வற்வற அவர் அச்சமயம்

டுவமயா

ான் கூறியிருந்த

ிவனவு கூர்ந்தார். எழுந்து

ின்று,

“எல்லாம் சாியா த் தான் இருக் ிறது. எங்கும் அடிபடவில்வல”
என்றார். பின்பு

ணவருடன் உவரயாற்றும் கூடத்துக்கு கசன்றார்.

அவர் மட்டும்

அந்த சமயத்தில்,

“ஆ,

இங்க

வலிக் ிறது,

அங்க யும் வலிக் ிறது. என்வன மருத்துவமவனக்கு அவழத்துச்
கசல்லுங் ள்” என்று கசால்லியிருந்தால்

ிவலவம கமாசமா ப்

கபாயிருக்கும். அவர் அப்படிச் கசால்லவில்வல. அந்தப் கபண்
மணி என்னிடம், “லாவ்ஷு 45 ,
கதாியும். என்

ர்மத்வதக்

டந்தது என்ன என்று எனக்குத்

ழிப்பதற்குத் தான் அது

டந்தது.

ஆசாவன மாியாவதயா லாவ்ஷு அதாவது ஆசிாியர் என்னும் கபாருள்பட
விளிப்பது சீனாவில் வழக் ம்.
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கபாிய அளவு

ர்மம், அவதக் ழிக் கவன்று கபாிய இடர்ப்பாடு”

என்றார். அவருவடய ஷின்ஷிங் தரமும் கமய்ஞானத் தகுதியும்
எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கும் என்று
முதிர்ந்த

வயதில்,

அவ்வளவு

ிவனத்துப் பாருங் ள்.

விவரவா ச்

கசன்ற

அவவரத் தள்ளி இழுத்துக் க ாண்கட கபாய்

வண்டி,

டுத்கதருவில்

எறிந்து … அப்படியும் அவர் எழுந்து ின்றார், க ாிய மனத்துடன்.
சில சமயம் ஓர் இடர்ப்பாடு வரும் கபாது அது பிரம்மாண்ட
மா த் கதான்றும். அதிலிருந்து கவளிகய வரகவ முடியாகதா
என்று

லக் மா

இருக்கும். சில

ாட் ள் அது ீடிக் வும் கூடும்.

திடீகரன்று ஒரு பாவத கதான்றும். ஒரு கபாிய திருப்பம் ஏற்படும்.
இது ஏகனன்றால் ஷின்ஷிங் கமம்படுத்தப் பட்டுள்ளது. எனகவ
பிரச்சிவனயும் இயல்பா கவ மவறந்து விட்டது.
ஒருவாின் மனகவளி சீர்ப்பட கவண்டுமானால் இடர்ப்பாடு
என்னும் உருவில் இந்த உல ம் அவர் முன் வவக்கும் எல்லாவவ
கசாதவன வளயும் அவர் டந்கத ஆ கவண்டும். உண்வமயா கவ
உங் ள் ஷின்ஷிங் கமம்பட்டு
வனயின் கபாது

ிவலகபற்றிருக்குமானால் கசாத

ர்மம் அழிக் ப்பட்டு, இடர்ப்பாடு விலகும்,

உங் ள் க ாங்கும் வளம் கபறும். ஷின்ஷிங் கசாதவனயின் கபாது
மனப்பண்வப

ன்கு

ாக் த் தவறி,

ீங் ள் சாிவர

டந்து

க ாள்ளவில்வலகயனில், மனம் தளர கவண்டாம். இந்தப் பாடத்
தின் மூலம் ற்றுக் க ாண்டவதத் திரட்டிக் க ாண்டு, எங்கு தவறு
கசய்கதாம் என்பவதக் ண்டறிந்து கஜன்-ஷான்-கரன் படி டந்து
க ாள்ள முயலுங் ள். உங் ள் ஷின்ஷிங்வ ப் பாிகசாதிக்கும்
அடுத்த பிரச்சிவன பிறகு சீக் ிரகம வரும். உங் ள் சக்திச்கசறிவு
வளர வளர, அடுத்தபடியான இடர்ப்பாடும் கசாதவனயும் மி க்
டுவமயா வும் திடீகரனவும் வரும். ஒவ்கவாரு பிரச்சிவனவய
டக்கும் கதாறும் உங் ள் சக்திச்கசறிவு சிறிதளவு உயரும். ஒரு
பிரச்சிவனவயக்

டக்

முடியவில்வலகயன்றால் உங் ள் க ாங்

ஒரு ிவலயில் ின்று விடும். சிறிய கசாதவன ள் சிறிய முன்கனற்
றங் வளயும் கபாிய கசாதவன ள் கபாிய முன்கனற்றங் வளயும்
தரும். சாத ர் அவனவரும் கபாிய இடர் ளுக்குச் சித்தமா
இருப்பீர் ள் என்றும்

டும் துன்பங் வள ஏற்
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திட சங் ல்பமும்

மனவுறுதியும் க ாள்வீர் ள் என்றும்

ான்

ம்பு ிகறன். சிரமகம

படாமல் உண்வமயான க ாங் அவடவது சாத்தியமில்வல. எந்தத்
துன்பமும் இல்லாமல் எவ்வித முயற்சியும் கமற்க ாள்ளாமல்
கசள ாியமா க ாங் கபற்று விடலாம் என்பதா எங்கும் விதிக் ப்
படவில்வல. அடிப்பவடயில் உங் ள் ஷின்ஷிங் முன்கனறகவ
யில்வல என்றால், கசாந்தப் பற்றுதல் ள் விடாமல் தங் ியிருக்கும்
என்றால்,

கமய்ஞானம்

கபறக்

கூடிய

சாதவனவய

ீங் ள்

கசய்யகவ முடியாது.
7.

தீய சக்தி ளின் குறுக் ீடு

சாதவன கசய்யும் கபாது அ க் ாட்சி ளா வும் கவளிப்பாடு ளா
வும் தீய சக்தி ள் கதான்றுவவதத் தான் இங்கு தீய சக்தி ளின்

குறுக் ீடு என் ிகறாம்.

உயர் ிவல

சாதவனயில்

சாத ர் ள்

ஈடுபடுவவதத் தடுப்பகத அவற்றின் க ாக் ம். இவத அரக் ர் ள்
டன் வசூலிக் வருவதா வும் கசால்லலாம்.
சாதவன ஓர் உயர் ிவலவய எட்டும் கபாது தீய சக்திக்
குறுக் ீடு

ிச்சயமா

எழும். ஒரு மனிதர் தனது வாழ் ாளிலும்,

அவரது முன்கனார் ள் தங் ளுவடய வாழ் ாட் ளிலும் ஏகதனும்
தவறான கசயல் ள் கசய்திராமல் இருக் கவ முடியாது. இதுதான்
ர்மம் எனப்படுவது. ஒருவாின் பிறவிப் பண்பு
ிறதா இல்வலயா என்பவத

ன்றா

இருக்

ிர்ணயிப்பது அவர் எந்த அளவுக்கு

ர்மத்வத சுமந்து க ாண்டிருக் ிறார் என்பவதப் கபாறுத்திருக்
ிறது. மி

ல்லவரா கவ ஒருவர் இருந்த கபாதிலும் அவருக்கு

ர்மகம இல்லாமலிருக்

முடியாது. சாதவன கசய்யாத வவரயில்

உங் ளால் அவத உணர முடியாது. க ாய் குணமா வும், உடல்
லம் கபணுவதற் ா வும் மட்டுகம

ீங் ள் சாதவன கசய்யும்

பட்சத்தில் தீய சக்தி ள் உங் வளப் பற்றி
ஆனால் உயர் ிவலக் ான உண்மு

வவலகய படாது.

சாதவனவய

ீங் ள் கமற்

க ாண்டீர் களயானால் அவவ இவடயறாமல் உங் வளத் துன்
புறுத்தத் கதாடங் ி விடும். பல்கவறு வவ
தரும்.

ீங் ள்

பயிற்சியில்

உயர் ிவல

உங் வளத்

சாதவன

ளில் அவவ கதால்வல
புாிவவதத்

கதால்வியவடயச்
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தடுப்பதும்

கசய்வதும்

தான்

அவற்றின் குறிக்க ாள். பலவித வழி ளில் தீய சக்திக் குறுக் ீடு
கவளிப்படும். சில முவற அன்றாட வாழ்வின்

ி ழ்ச்சி ளின்

மூலமும், மற்றும் சில முவற கவறு பாிமாணங் ளிலிருந்து கதாடர்பு
க ாள்வதன் மூலமும் இவவ இவடஞ்சல் கசய்யும். ஒவ்கவாரு
முவற
கசய்து

ீங் ள் தியானத்தில் அமரும் கபாதும் சில ஏவுதல் வளச்
ஆழ் ிவலவய

அவடய

முடியாதவாறும்

உயர் ிவல

சாதவனவய அசாத்தியமாக் ியும், பலவாறு கதால்வல க ாடுக்கும்.
சில சமயம் தியானத்துக்கு அமர்ந்ததுகம

ண்வணச் சுழற்றிக்

க ாண்டு தூக் ம் வரும். அல்லது எல்லாவவ யான எண்ணங்
ளும் மனதில் கதான்றி உண்மு
கபாய்விடும். கவறு சமயங் ளில்
துகம

அவமதியாய்

மிகுந்ததா ,

இருந்த

ிவலவய எட்ட முடியாது
ீங் ள் சாதவனவய ஆரம்பித்த

சுற்றுப்புறம்

ாலடி ஓவச ளும்,

திடீகரன

சந்தடி

தவு ள் படீர் படீகரன திறந்து

மூடுவதும், வா னங் ளின் ஒலி, கதாவலகபசி என்றும் வவ
வவ யான இவரச்சல் ளால் மனம் அவமதியுறாதபடி குறுக் ீடு
உண்டாகும்.
மற்கறாரு வவ

அரக் ன்,

ாமம். சாத ாின் தியானத்தின்

கபாது அல்லது னவு ளில் அவர் முன், அவர் ஆணா இருந்தால்
அழ ிய கபண்ணும், கபண்ணா

இருந்தால் அழ ிய வாலிபனும்,

கதான்றி கமா ிக்கும்படி மயக்குவார் ள். உங் ளது இச்வசவய
தூண்டும் வண்ணம் வசவ

வளக்

ாட்டி

ாமத்தின் மீது உங்

ளுக்குள்ள பற்றுதவல எழுப்பி விடுவார் ள். எடுத்த எடுப்பிகலகய
இவத

ீங் ள் கவல்லவில்வலயானால் அது கமன்கமலும் அதி

ாித்துக் க ாண்கட கபாய், கமல் ிவல சாதவன புாியும் எண்ணத்
வதகய வ விடும்படி மன மயக் த்வத க ாடுத்து விடும். கவல்வ
தற்கு மி க்

டினமான கசாதவன இது. சாத ர் ளில் பலர்

இதனால் கதாற்றுப் கபாயிருக் ிறார் ள். ஆ கவ, மனதளவில்
இதற்கு

உங் வளத்

தயார்

படுத்திக்

ம்பு ிகறன். ஒருவர் தன் ஷின்ஷிங் ில்

க ாள்வீர் ள்

என்று

வனம் கசலுத்தாமல்

ஒருமுவற கதாற்றுப் கபானால் அவர் அதிலிருந்து சாியான வவ
யில் பாடம்

ற்றுக் க ாள்ள கவண்டும். உங் ள் ஷின்ஷிங்வ

உண்வமயா ப் பாது ாத்து இந்தப் பற்றுதவல முழுவமயா
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வ விடும்

வவர

அது

மீண்டும்

மீண்டும்

குறுக் ிட்டவாகற

இருக்கும். இது மி ப் கபாிய இவடயூறு. இவத கவன்கற ஆ
கவண்டும். இல்லாவிடில் உங் ளால் டாவ்

ிவலவய அவட

யகவா சாதவனவய கவற்றி ரமா முடிக் கவா இயலாது.
மற்கறாரு வவ
கபாகதா அல்லது

தீய சக்திக் குறுக் ீடு, பயிற்சி கசய்யும்
னவிகலா எற்படும் கதாற்றங் ள். சிலருக்கு

வி ாரமானதும் பயங் ரமானதுமான மு ம் ஒன்று ிஜத் கதாற்றம்
கபால

ண்கணதிாில் திடீகரனத் கதான்றும். அல்லது வ யில்

த்தியுடன் க ால்ல வருவவதப் கபால பயம் ாட்டும் உருவங் ள்
கதான்றும். அவற்றால் பயமுறுத்தத் தான் முடியுகம தவிர சாத வர
கதாடக் கூட முடியாது. ஏகனனில் அவரது உடலுக்கு தீங்கு
எதுவும் க ராத வண்ணம் உடலுக்கு கவளிகய ஒரு பாது ாப்புக்
க டயத்வத ஆசான் ஏற் னகவ அவமத்திருப்பார். சாதவன கசய்
வவத

ிறுத்த கவண்டுகமன்கற அவவ அவ்வாறு பயமுறுத்து

ின்றன. இவவகயல்லாம் ஒரு
ட்டத்தில் மட்டுகம

ிவலயில் அல்லது ஒரு

ி ழும். கூடிய விவரவில், சில

ால

ாட் ளில்

அல்லது சில வாரங் ளுக்குள் இவவ மவறந்து விடும். உங் ள்
ஷின்ஷிங் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக் ிறது,
எவ்வாறு

எதிர்க ாள் ிறீர் ள்

என்பவதப்

ீங் ள் இவற்வற
கபாறுத்து

இவவ

ீடிக்கும்.
8.

பிறவிப் பண்பும் கமய்ஞானத் தகுதியும்

பிறவிப் பண்பு என்பது ஒருவர் பிறக்கும் கபாது தன்னுடன்
க ாண்டு வரும் கட என்னும் கவண்கபாருவளக் குறிக் ிறது.
ற்கபறு தான் அது.
கபாருவள

ீங் ள்

எவ்வளவுக்கு அதி மா
க ாண்டு

இந்த

கவண்

வரு ிறீர் களா

அவ்வளவுக்கு

உங் ளுவடய கமய்ஞானத் தகுதியும் இருக்கும். மி

ல்ல பிறவிப்

பண்பு க ாண்டவர் ள் மி

விவரவில் சத்தியத்வத அவடந்து

கமய்ஞானம் கபறுவார் ள். ஏகனனில் அவர் ளுவடய மனப்
கபாக்கு தவடயற்றது.

சீக ாங் பயிற்சிவயப் பற்றி,

ஆன்மீ

சாதவனவயப் பற்றி க ள்விப்பட்டவுடன் ஆர்வம் க ாண்டு முழு
மனதுடன் அவதக் ற் முவனவார் ள். பிரபஞ்சத்கதாடு அவர் ளால்
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இவணந்து க ாள்ள முடியும். அறிஞர் லாகவாத்ஸு கூறியபடி,
“ஒரு அறிவாளி டாவ் பற்றிக் க ள்விப்பட்டால் அவன் முழு
மனதுடன் சிரத்வதயா

அவத பயிலத் கதாடங்குவான். ஒரு

சராசாி மனிதன் அவதப் பற்றிக் க ள்விப்பட்டால் அவரகுவற
யா ப் பயிலுவான். ஒரு முட்டாள் அது பற்றிக் க ள்விப் பட்டாகலா
உரக் ச் சிாிப்பான். அப்படி அவன் உரக் ச் சிாிக் ாவிட்டால் அது
டாவ் அல்ல.” தங் ள் சத்திய

ிவலவய எளிதில் அவடந்து

கமய்ஞானம் கபறுபவர் கள அறிவாளி ள். அதற்கு மாறா ,
பிறவிப் பண்பு குவறவா

இருந்து, ரும்கபாருள் கபாிய அளவில்

உவடயவருக்கு அவரது உடலின் கவளிகய ஒரு தடுப்புச் சுவர்
உருவா ி அவவர

ல்லவற்வற ஏற்றுக் க ாள்ள முடியாமல்

கசய்து விடும். அவர்

ல்லவற்வறக்

ரும்கபாருள் அவற்வற

ாண க ர்ந்தாலும் அந்தக்

ம்ப விடாமல் கசய்து விடும். அவரு

வடய ர்மத்தின் பலகன அது.
பிறவிப் பண்பு பற்றிப் கபசும்கபாது கமய்ஞானத் தகுதிவயப்
பற்றியும் அத்துடன் விளக்

கவண்டும்.

ாம் இங்கு கமய்ஞானம்

பற்றிப் கபசும் கபாது, கமய்ஞானம் கபறுவது 46 என்ற வார்த்
வதவய க ட்டிக் ாரத்தனம் என்ற கபாருளில் சிலர் எடுத்துக்
க ாள் ின்றனர். சாதாரண மனிதர் ள் கசால்லும் க ட்டிக் ாரத்
தனம் அல்லது தந்திரம் என்பது ாம் கூறும் உண்மு

சாதவனக்கு

முற்றிலும் எதிரானது. இது கபான்ற க ட்டிக் ாரர் ளால் எளிதில்
கமய்ஞானம் அவடய முடியாது. இவர் ள்
யில்,

உல ாயத

விஷயங் ளில்

வடமுவற வாழ்க்வ

வனம்

கசலுத்துபவர் ள்.

தன்வன யாரும் பயன்படுத்திக் க ாள்ள விடக் கூடாது, தனக்கு
ிவடக் விருக்கும் ஆதாயம் எவதயும் விட்டுக் க ாடுக் க் கூடாது
என

ருத்தா

இருப்பார் ள். இது கபான்றவர் ளில் குறிப்பா ,

தம்வம அறிவாளி ளா வும், புத்திசாலி ளா வும்
எண்ணிக் க ாள்ளும் சிலர், உண்மு
வத என்று

ற்கறாரா வும்

சாதவனகய ஒரு

ட்டுக்

ிவனக் ின்றனர். சாதவனக் ான உடற்பயிற்சி

கமய்ஞானம் கபறுவது என்ற சீன வார்த்வதக்கு புத்திசாலித்தனம் என்ற
மற்கறாரு கபாருளும் உண்டு.
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கசய்வது, ஷின்ஷிங்வ ப் பண்படுத்துவது கபான்றவவ அவர்
ளின்

ற்பவனக் க ட்டாத விஷயம். சாத ர் ள் மவடயர் ள்,

மூட ம்பிக்வ

உவடயவர் ள் என்பது அவர் ளுவடய எண்ணம்.

ாம் இங்கு கூறும் கமய்ஞானம் என்பது க ட்டிக் ாரத்தனம்
பற்றியதல்ல. மானிட இயல்பு தன் உண்வமயான இயல்புக்குத்
திரும்புவது, உத்தம மனிதரா

இருப்பது, மற்றும் பிரபஞ்சப்

பண்கபாடு இவசந்திருப்பது ஆ ியவவகய. ஒருவருவடய பிறவிப்
பண்பு அவரது கமய்ஞானத் தகுதிவய ிர்ணயிக் ின்றது. ஒருவாின்
பிறவிப் பண்பு ன்றா
ன்றா
தகுதி

இருக்

இருந்தால் அவரது கமய்ஞானத் தகுதியும்

வாய்ப்புண்டு. இருந்த கபாதிலும், கமய்ஞானத்

முற்றிலுகம

பிறவிப்

பண்வபச்

சார்ந்திருப்பதில்வல.

பிறவிக்குணம் எவ்வளவு தான் உயர்வா இருந்தாலும் ஒருவருக்கு
புாிந்து க ாள்ளும் திறனும் உணரும் திறனும் இல்வலகயனில்
அது ஏற்புவடயது அல்ல. சிலருக்குப் பிறவிப் பண்பு அவ்வளவு
ன்றா

இராது, ஆனால் அவர் ளுக்கு அற்புதமான கமய்ஞானத்

தகுதி இருக்கும். அவர் ளால் உயர் ிவல சாதவன புாியவும்
முடியும்.

ாம் உயிர் ள் அவனத்திற்கும் உய்வு அளிப்பதால்

கமய்ஞானத் தகுதிவயகய பார்க் ிகறாம், பிறவிப் பண்வபயல்ல.
ீங் ள் பிறக்கும் கபாது எத்தவனகயா க டு வளக் க ாண்டு
வந்திருந்தாலும் உயர் ிவல சாதவன புாிய கவண்டும் என்னும்
தீர்மானம் இருக்குமானால் உங் ளுவடய இந்த எண்ணம் க ர்வம
யானது, தார்மீ மானது.

ீங் ள் இந்த எண்ணத்தில்

ிவலத்தி

ருந்தால் மற்றவர் வள விடச் சிறிதளகவ அதி மா தியா ம் கசய்ய
கவண்டியிருக்கும். ாலப்கபாக் ில் கமய்ஞானம் கபறுவீர் ள்.
சாத ாின் உடல் ஆரம்பத்திகலகய தூய்வமயாக் ப் பட்டுள்ளது.
க ாங் வளர்ந்த பிறகு உடல் க ாய்க்கு ஆளா ாது. ஏகனன்றால்
இந்த உயர்சக்திப் கபாருள் உடலில் இருக்வ யில் அது
கபாருவள அனுமதிக் ாது. சிலர் இவத
தங் ளுக்கு க ாய் வந்திருப்பதா
ளவு அகசள ாியமா

ரும்

ம்ப மறுக் ிறார் ள்.

எண்ணி, “எனக்கு ஏன் இவ்வ

இருக் ிறது?” என்று முவறயிடு ிறார் ள்.

ீங் ள் கபற்றிருப்பது க ாங் என் ிகறாம்

ாம். இவ்வளவு

ல்ல

கதாரு விஷயத்வத அவடந்திருக் ிறீர் ள், உங் ளுக்கு எப்படி
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அகசள ாியம்

ஏற்படாமலிருக்கும்?

ஒன்வறப் கபறுவதற்கு மாற்றா

உண்மு

சாதவனயில்

ஒன்வற இழக்

கவண்டும்.

பார்க் ப் கபானால், அந்த அகசள ாியங் ள் எல்லாம் கமற்பரப்
பில் தான் ஏற்படு ின்றன. அவவ உங் ள் உடவல எந்த விதத்
திலும் பாதிக் ாது. க ாய்வாய்ப்பட்டது கபால் கதான்றும். ஆனால்
ிச்சயமா

அப்படியில்வல.

கபாறுத்துள்ளது

அது.

ீங் ள் சாிவர புாிந்து க ாள்வவதப்

சாத ர் ள்

டினத்திலும்

டினமான

இன்னல் வளத் தாங் ிக் க ாள்ள கவண்டும், அது மட்டுமல்ல,
அவர் ளுக்கு

ல்ல கமய்ஞானத் தகுதியும் இருக்

கவண்டியது

அவசியம். இன்னல் ள் க ாிடும் கபாது சிலர் அது ஏகனன்று
புாிந்து க ாள்ள முயல்வதில்வல. உயர் ிவல வளப் பற்றியும்
சாத ர் கமல் ிவலவய அவடயும் தகுதிக்க ற்ப தம்வம உயர்த்திக்
க ாள்வவதப் பற்றியும்

ான் கூறி வரு ிகறன். அப்படியும்

அவர் ள் தம்வம சாதாரண மக் ளா கவ ருதி டந்து க ாள் ின்
றனர். சாதவன பயில கவண்டிய உண்வமயான சாத ரா தம்வம
தயார் படுத்திக் க ாள்ள முவனவகத இல்வல. அகதாடு தாம்
உயர் ிவலவய அவடய முடியும் என்றும் ம்புவதில்வல.
உயர் ிவல ளில் விளக் ப்படும் கமய்ஞானம் என்பது கமய்
ஞான

ிவலவய அவடவவதக் குறிக் ிறது. அது உடனடியான

கமய்ஞான

ிவல என்றும் படிப்படியான கமய்ஞான
என்றும் வவ ப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. உடனடி கமய்ஞான

ிவல
ிவல

என்பது சாதவன முழுவதுகம பூட்டப்பட்ட

வட

கபறும்.
ஷின்ஷிங்

சாதவனவய

முழுவதுமா ப்

பூர்த்தி

ிவலயில்
கசய்த

ன்கு முன்கனற்றமவடந்ததும் இறுதிக்

பிறகு,
ணத்தில்

எல்லா அற்புத ஆற்றல் ளும் ஒன்றா த் திறந்து விடப்படும்.
திவ்வியக்

ண்ணும் கமல் ிவலயில் திறக்கும். மனமும் கவறு

தளங் ளில் உள்ள உயர் ிவல ஜீவன் ளுடன் கதாடர்பு க ாள்ள
முடியும். அந் ிவலயில் ஒருவரால் அண்டகவளியின் முழு உண்வம
வயயும் அதன் கவவ்கவறு பாிமாணங் வளயும், ஒன்றிவணந்த
சுவர்க் ங் வளயும்

ாண

முடியும்.

அவவ

எல்லாவற்றுடன்

கதாடர்பு க ாள்ளவும் முடியும். அவரால் தமது ம த்தான அசாதா
ரண ஆற்றல் வளப் பயன்படுத்தவும் முடியும். உடனடியான
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கமய்ஞானம் என்பது

வடப்பிடிக்

மி க்

டினமான பாவத.

வரலாற்றில் இதுவவர உன்னதமான பிறவிப் பண்பு உவடயவர்
ள் தான் சீடர் ளா

இதில் கதர்ந்கதடுக் ப்பட்டுள்ளனர். தனிப்

பட்ட முவறயில் மவறவா

ஒருவருக்கு மட்டுகம இது அளிக் ப்

படும். சராசாி மனிதரால் இவதத் தாங் கவ முடியாது.

ான்

எடுத்துக் க ாண்ட பாவத, உடனடியான கமய்ஞானம் தான்.
உங் ளுக்கு

ான் அளிப்பது படிப்படியான கமய்ஞானத்வதச்

கசர்ந்தது. ஒரு குறிப்பிட்ட அசாதாரண ஆற்றல்
வந்ததும் அது

னியும் க ரம்

பக்குவமவடயும். ஆனால் அந்த ஆற்றவலப்

பயன்படுத்த உங் ளுக்கு அனுமதி அளிக் ப்படும் என்று கசால்வ
தற் ில்வல.

ஒரு

குறிப்பிட்ட

கமம்படுத்தத் தவறி விட்டால்,

ட்டத்தில்

ஷின்ஷிங்வ

ீங் ள் சாிவர

டந்து க ாள்ள

முடியவில்வலயானால் தவறு கசய்ய வாய்ப்புண்டு. உாிய க ரம்
வவர அசாதாரண ஆற்றல் ள் உங் ள் உபகயா த்துக்கு வர
முடியாமல்

ிறுத்தி வவக் ப்படும். ஆனாலும்

வடசியில் அவவ

உங் ளுக்கு அளிக் ப் படும். சாதவன பயிற்சியின் மூலமா ப்
படிப்படியா

உங் ள்

ிவலவய உயர்த்திக் க ாண்டு பிரபஞ்சத்

தின் சத்தியத்வதப் புாிந்து க ாள்வீர் ள். உடனடி கமய்ஞானம்
கபாலகவ இதிலும் இறுதியில் சாதவன

படிப்படியான
ளில்லாதது.

கமய்ஞான
இதில்

வழி

சற்று

டினம்

ிவறவு அவடயும்.
எளிதானது,

என்னகவன்றால்

சாதவனயின் வளர்ச்சி முழுவவதயும் க டு ிலும்
க ாண்கட
வனத்துடன்

இருப்பீர் ள்.
உங் ள்

எனகவ
தரத்வத

ஆபத்து

ீங் ள்

உங் ள்

ீங் ள்

ண்டு

அதி ப்படியான

ிவல ிறுத்திக்

க ாள்ள

கவண்டும்.
9.

கதளிவான தூய மனம்

சாதவன கசய்யும் கபாது சிலரால் அவமதி

ிவலவய அவடய

முடிவதில்வல. ஆ கவ அவர் ள் அதற் ான வழிமுவறவயத்
கதடு ிறார் ள். சிலர் என்னிடம், “லாவ்ஷு, சாதவன கசய்யும்
கபாது எனக்கு ஏன் அவமதி

ிவல வருவதில்வல?

அவடயும்படி ஏகதனும் ஒரு வழிமுவறவய தாங் ள்
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ான் சாந்தம்
ற்றுத் தர

முடியுமா?” என்று க ட் ிறார் ள். அவமதி
ீங் ள் அவடய முடியும் என்று
கதய்வகம வந்து

ிவலவய எப்படி

ானும் க ட் ிகறன்? ஒரு

ற்றுக் க ாடுத்தாலும் கூட உங் ளால் அவமதி

ிவலவய அவடய முடியாது. ஏன்? உங் ள் மனம் கதளிவா
இல்வல, தூய்வமயா

இல்வல. இந்த சமுதாயத்தில் இருந்து

க ாண்டு, பல்கவறு உணர்ச்சி ளுடன், ஆவச ளுடன், பலவித
சுய லன் ள்,

தவிர

உங் வள,

குடும்பத்வத,

ண்பர் வளச்

சார்ந்த பல விஷயங் ள் எல்லாம் உங் ள் மனத்தின் கபரும்
பகுதியில் இடம் பிடித்துக் க ாண்டு மிகுந்த முக் ியத்துவம்
அளிக் ப் பட்டிருக் ின்றன. தியானத்தில் அமர்ந்ததும் அவமதி
ிட்ட கவண்டும் என்றால் எப்படி முடியும்? ஒன்வறப் பிடித்து
அழுத்தி வவத்தால் அது தானா கவ ிளர்ந்து எழும்பி வரும்.
புத்தமதத்தின் சாதவனமுவறயில்

ியமம், சமாதி, ஞானம்

ஆ ிய க ாட்பாடு ள் கபாதிக் ப் படு ின்றன.
உங் ள் எல்லா பற்றுக் வளயும் துறக்
ானது. சிலர் புத்தருவடய

ியமம் என்பது

கவண்டும் என்பதற்

ாமத்வதத் கதாடர்ந்து உச்சாிக்கும்
இம்முவறயில்,

ஆயிரம்

எண்ணங் ளின் இடத்தில் ஒகர ஓர் எண்ணம் என்ற

ிவலவய

முவறவயக்

வடப்பிடிக் ின்றனர்.

அவடயும் வவர ஒகர முவனப்புடன் உச்சாடனம் கசய்ய கவண்டும்.
அது கவறும் அணுகுமுவறயல்ல, அது ஒரு திறவமயாகும்.
முடியவில்வலகயன்றால்

ீங் ள்

கசய்து

பாருங் ள்.

ம்ப
புத்த

ாமத்வத வாய் உச்சாிக் த் கதாடங் ியதுகம உங் ள் மனத்தில்
மற்ற

எண்ணங் ள் ஊற்கறடுக் த் கதாடங்கும் என்று

ான்

ிச்சயமா க் கூறுகவன். முதன்முதலில் திகபத்திய தாந்திாி ம்
தான்

புத்த

ாமத்வத

ற்பித்தது. ஒரு வார
ணக் ில் புத்த

எப்படி

உச்சாிக்

கவண்டும்

ாலத்துக்கு ஒவ்கவாரு

என்று

ாளும் பல்லாயிரக்

ாமத்வத ஜபம் கசய்ய கவண்டும். தவல

ிறு

ிறுக்கும் அளவுக்கு அவர் ள் அவத உச்சாித்துக் க ாண்டிருப்பார்
ள். இறுதியில் மனத்தில் எதுவுகம எஞ்சியிருக் ாது. இந்த ஒரு
எண்ணம் மற்ற எல்லா எண்ணங் வளயும் கவளிகயற்றி விடும்.
அது ஒருவவ
உங் ளிடம்

திறவம தான். அவதச் கசய்வதற் ான திறன்
இல்லாமல்

கபா லாம்.
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கவறு

வழிமுவற ளும்

உள்ளன. டான்டியனில் சிந்தவனவயக் குவிப்பது எப்படி என்றும்
இலக் ங் வள எண்ணுவது,

ண் பார்வவவய ஒகர கபாருளில்

ிவலத்து வவப்பது கபான்றவற்வறயும் ற்றுத் தருவார் ள். இதில்
எந்த முவறயும் முழுவமயான அவமதி

ிவலக்கு வழி வகுக் ாது.

கதளிவான தூய மனம் க ாண்டவரா சாத ர் இருக்
சுய லத்தின் மீதுள்ள பிடிப்வப

கவண்டும்.

ீக் ி விட்டு கபராவச இல்லாத

இதயத்துடன் இருக் கவண்டும்.
உண்வமயில்,

சலனமற்ற

அவமதி

ிவலவய

அவடய

முடியுமா முடியாதா என்பது அவரவருவடய திறனின் மற்றும்
படி ிவலயின்

உயர்வவயும்

கபாறுத்கத

அவமயும்.

ஒருவர்

தியானத்தில் அமர்ந்த உடகனகய சாந்த ிவலவய எட்டி விட்டால்
அது அவர் மி

உயாிய

ிவலயில் உள்ளவதக்

ாட்டு ிறது.

ீங் ள் இப்கபாகத அந்த ிவலவய எட்ட முடியவில்வல என்றால்
பாத மில்வல. கதாடர்ந்து சாதவன புாிந்த வண்ணம் அவத
கமதுவா

அவடந்து

விடலாம்.

ஷின்ஷிங்

படிப்படியா கவ

முன்கனறும். க ாங்கும் அப்படித்தான். சுய லனிலும் கசாந்த
ஆவச ள் மீதும் ஈடுபாடு இல்லாமல் இருக்

முடியவில்வல

கயனில் க ாங் வளர வாய்ப்கப இல்வல.
சாத ர் ள் எல்லா தருணங் ளிலும் தம்வம உயர் ிவலக்குத்
தகுந்தபடியான தரத்தில் வவத்துக் க ாள்ள கவண்டும். சிக் லான
சமூ

ி ழ்வு ள், இழிவான, தவறான விஷயங் ள், பல்கவறு

உணர்ச்சி ள், ஆவச ள் என்று சாத ர் ளுக்குப் பலவிதமான
இவடஞ்சல் ள் கதான்றிய

வண்ணகம இருக்கும்.

கதாவலக்

ாட்சியில், திவரப்படங் ளில் மற்றும் இலக் ியத்தில் கவளிப்
படும்

ருத்து ள் எல்லாம் சாதாரண மக் ளிவடகய,

வடமுவற

வாழ்வில், ஒருவர் பலமுள்ளவரா , சாமர்த்தியசாலியா

ஆவதற்கு

மட்டுகம

ாரணமா

அவம ின்றன. இவற்வறகயல்லாம்

டந்து

ீங் ள் கசல்லவில்வலயானால் ஒரு சாத ருக்குாிய ஷின்ஷிங்
தரத்தில் இருந்தும் மனப்பாங் ிலிருந்தும் வில ிப்கபாய் க ாங்
குன்றி

ிற்பீர் ள். சாத ர் ள் ஒருகபாதும் இழிவான, தவறான

விஷயங் ளில்

ஈடுபாடு

க ாள்ளக்

கூடாது.

ண்வணயும்

ாவதயும் இவற்றிலிருந்து விலக் ிக் க ாண்டு, இதுகபான்ற

95

மனிதர் ளாலும் விஷயங் ளாலும் எந்த பாதிப்பும் அவடயாமல்
இருக்

கவண்டும்.

ான் அடிக் டி கசால்வதுண்டு; சாதாரண

மனிதர் ளால் என்வன அவசக்
பு ழ்ந்தால்

முடியாது. அவர் ள் என்வனப்

ான் ம ிழ்வதில்வல, என்வன இ ழ்ந்தால்

ான்

ிவலகுவலய மாட்கடன். சாதாரண மக் ளிடமிருந்து எவ்வளவு
தீவிரமான ஷின்ஷிங் குறுக் ீடு ஏற்பட்டாலும் அது என்வன
பாதிப்பதில்வல.

சாத ர் ள்

சுயலாபம்

கபாருட்படுத்தாமல் இலகுவா

சார்ந்தவற்வறப்

எடுத்துக் க ாள்ள கவண்டும்.

அப்கபாது தான் கமய்ஞானம் கபற கவண்டும் எனும் உங் ள்
முவனப்பு திடம் கபறும். சுய லம், பு ழ் ஆ ிய கவட்வ
மீது

பிடிப்பின்றி

மனப்பாங்குடன்
குவலயகவா

அவவ

ஒரு

இருந்தால்

மாட்டீர் ள்.

கபாருட்கட

ீங் ள்

ளின்

அல்ல

என்ற

எாிச்சலுறகவா

ிவல

சம ிவலயான

உள்ளப்பாங்குடன்

எப்கபாதும் இருப்பீர் ள். அவனத்வதயும் துறந்து விடும் திறன்
வ வரப் கபற்றால் கதளிந்த, தூய மனத்வத

இயல்பா கவ

கபறுவீர் ள்.
ான் உங் ளுக்கு தாஃபா என்னும் ம ா மார்க் த்வதயும்
ஐந்துவவ

உடற்பயிற்சி ள் அவனத்வதயும் கபாதித்துள்களன்.

உங் ளுவடய உடல் வள சீராக் ியிருக் ிகறன். ஃபாலுவனயும்
ஆற்றல் நுட்பங் வளயும் உங் ள் உடல் ளில் கபாருத்தியிருக் ி
கறன். அத்துடன் என்னுவடய

ியதிச் கசறிவுடல் ள் உங் வளப்

பாது ாக்கும். கதவவயானது எல்லாம் உங் ளுக்கு அளிக் ப்பட்டு
விட்டது.

உவரயாற்றுவது

வவர

என்

கபாறுப்பு.

மற்றபடி

இனிகமல் எல்லாம் உங் ள் கபாறுப்பு. “ஆசான் சாதவனயின்
நுவழவாயிலுக்கு

இட்டுச்

கசல் ிறார்.

கதாடர்ந்து

சீடவரச் சார்ந்தது.” இந்த ம ா மார்க் த்வத
உன்னிப்பா
தவறாமல்

கசல்வது

ன்றா க்

உணர்ந்து புாிந்து க ாண்டு, ஷின்ஷிங்
ருத்துடன்

ாத்துக் க ாண்டு, ஒவ்கவாரு

ட்டுறுதியுடன் சாதவன

பயின்று,

டினத்திலும்

ற்று,
ிவல
ணமும்

டினமான

துன்பங் வளகயல்லாம் தாங் ிக் க ாண்டு, கபரும் இடர் வளயும்
கபாறுத்துக் க ாண்கட வந்தால்

ீங் ள் சாதவனயில் கவற்றி

ாண்பது ிச்சயம் என்று ம்பு ிகறன்.
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உள்ளத்வதச் கசப்பனிட்டால் உதிக்கும்
க ாங் உயர்வுறும் பாவத
இடர் வள ஏற்றால் டக்கும் ஓடம்
வரயிலா தாஃபா டலினிகல
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ான் ாவது அத்தியாயம்
ஃபாலுன் க ாங் உடற்பயிற்சி முவற
ஃபாலுன் க ாங் கபளத்த பிாிவின் ஒரு பிரத்திகய சாதவனமுவற.
அதன் சிறப்பு அம்சங் ளினால் கபளத்த பிாிவின் வழக் மான மற்ற
சாதவனமுவற ளிலிருந்து தனித்து ிற் ிறது. ஃபாலுன் க ாங் உயர்
ிவலக் ான ஆன்மீ ப் பயிற்சி முவற.

டந்த

ாலத்தில், மி

உயர்வான ஷின்ஷிங் தரமும் உன்னதமான பிறவிப் பண்பு
உள்ளவர் ள் மட்டுகம இந்தப் பயிற்சிவய கமற்க ாள்ளக் கூடிய
படி அதன்

ியமங் ள்

டுவமயா

இருந்தன. அதனால் இந்த

சாதவனமுவறவய மக் ளிவடகய பரப்புவது டினமா இருந்தது.
இருந்த கபாதிலும், பல சாத ர் ளின்
இந்த

சாதவனமுவற

பற்றி

ிவல உயர்வதற் ா வும்

அவர் ள்

கதாிந்து

க ாள்ளவும்,

சிரத்வதயுள்ள எண்ணற்ற சாத ர் ளின் கதவவ வளக்

ருத்தில்

க ாண்டும், எல்கலாரும் பயிலக் கூடிய வண்ணம் சாதவனக் ான
ஒரு பயிற்சி முவறவய வகுத்துள்களன். மாற்றியவமக் ப்பட்ட
பின்னரும் இந்த பயிற்சிமுவறயில் எட்டக் கூடிய

ிவல ளும்

அவடயக்கூடிய பலன் ளும் மற்ற சாதவனமுவற வளக்

ாட்டிலும்

மி க் கூடுதலா கவ இருக் ின்றன.
ஃபாலுன்

க ாங்

சாத ர் ள்

தங் ள்

சக்திச்கசறிவவயும்

அசாதாரண ஆற்றல் வளயும் விவரவில் வளர்த்துக் க ாள்வ
தல்லாமல் ஒப்பற்றதும் ஆற்றல் மிக் துமான ஃபாலுன் ஒன்வறயும்
மி

விவரவில் அவடயப் கபறுவார் ள். ஃபாலுன் உருவா ிய

வுடன் சாத ாின் அடிவயிற்றில் தானியங் ியாய் இவடவிடாது
சுழன்று க ாண்டிருக்கும். அது பிரபஞ்சத்து சக்திவயத் கதாடர்ந்து
கச ாித்தவாறு

சாத ாின்

கமய்யுடலில்

அவத

க ாங்

ஆ

உருமாற்றிக் க ாண்கட இருக் ிறது. இதனால் ஃபா சாத வரப்

பண்படுத்திக் க ாண்கட இருக்கும் இலக்கு சாத்தியமா ிறது.
ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சி ஐந்து அங் ங் வளக் க ாண்டது.
அவவ இவவயாகும்: புத்தர் ஆயிரம்
ஃபாலுன்

ின்ற

ிவலப்

பயிற்சி,
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ரங் வளக்

ாட்டுதல்,

பிரபஞ்சத்தின்

இரண்டு

துருவங் வளயும் ஊடுருவுவது, ஃபாலுன் சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம்,
மற்றும் கதய்வீ சக்தி வள வலுப்படுத்தும் முவற.
1.

புத்தர் ஆயிரம் ரங் வளக் ாட்டுதல்

(ஃகபா ஜான் சியன் கஷா ஃபா)
தத்துவம்:
புத்தர்

ஆயிரம்

உடவல

ரங் வளக்

ீட்டுவதன்

ாட்டும்

மூலம்

எல்லா

பயிற்சியின்
சக்திப்

லட்சியம்

பாவத வளயும்

திறப்பகத. இவதப் பயிலும் கபாது ஆரம்ப பயிற்சியாளர் ளும்
மி க் குறு ிய

ாலத்திகலகய சக்திவயப் கபற முடியும், அனுபவ

முள்ள பயிற்சியாளர் ளும் விவரவா

முன்கனற்றம் அவடய

முடியும். ஆரம்ப முதகல எல்லா சக்திப் பாவத ளும் திறந்து
க ாள்ள கவண்டுகமன்பதால் சாத ர் ள் க ரடியா
யில் பயிற்சிவயத் கதாடங்

உயர் ிவல

ஏதுவா ிறது. இந்தப் பயிற்சியின்

உடல் அவசவு ள் மி வும் எளியவவ. ஏகனனில் ம ா மார்க் ம்
கபாதுவா

எளிவமயானதும்

எளிவமயா

இருப்பினும்

முழுவதிலும்

உருவாக் ப்பட்டுள்ள

அளவில்

ற்பதற்கு

இந்த

எளிதானதுமாகும்.

அவசவு ள்

சாதவனமுவற

எல்லாவற்வறயும்

கபாிய

ட்டுப்படுத்த வல்லவவ. இந்தப் பயிற்சிவய கசய்யும்

கபாது உடல் கவம்வமயுடனும் ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த சக்திக்
ளத்தினுள் இருப்பது கபான்ற விகசஷ உணர்வுடன் இருக்கும்.
உடலிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாவத வளயும் இழுத்துத் திறப்ப
தனால் இந்த உணர்வு விவள ிறது. உடலில் சக்தி அவட
பட்டுள்ள இடங் வள உவடத்துத் திறந்து எல்லாப் பகுதி ளிலும்
சக்தி இலகுவா

தவடயின்றி சுற்றி வரவும், உடலின் உள்களயும்

கதாலுக் டியிலும் கதங் ியுள்ள சக்திவய

கவளிக்க ாணர்ந்து

எங்கும் பாயச் கசய்து பிரபஞ்சத்திலிருந்து ஏராளமா

சக்திவய

உள்வாங் ிக் க ாள்வகத இந்தப் பயிற்சியின் க ாக் ம். அகத
சமயம் இதன் மூலம் சாத ர் ஓர் ஆன்மீ
ிவலவய

விவரவில்

அவடய

சக்திக் ளத்தினுள் புகும்

முடி ிறது.

இது

க ாங் ின் அடிப்பவடப் பயிற்சி. இதுதான் வழக் மா
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ஃபாலுன்
முதலில்

கசய்யப்படும் பயிற்சி. சாதவனவய வலுப்படுத்தும் முவற ளில்
இதுவும் ஒன்று.
உச்சாடனம் (க ா ஜுகவ)47 :
ஷன் ஷன்

யீ ; கடாங் ஜிங் ஸ்கவ ஜீ

டிங் டியன் டூத்ஸுன்; சியன்கஷா ஃகபாலீ
தயார் ிவல:
முழு உடவலயும் தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ளவும். ஒகரயடியா

கதாய்வா வும் இருக் க் கூடாது. உங் ள் கதாள் அ லத்துக்கு
ால் வள அ ற்றி இயல்பா
சிறிகத மடங் ியவாறு

ின்று க ாள்ளவும். முழங் ால் ள்

ிற் வும். முழங் ால் வளயும் இவடப்

பகுதிவயயும் ன்கு தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ளவும். கமாவாவய

சிறிது பின்கனாக் ி வவத்துக் க ாள்ளவும்.

ாவின் நுனிவய

கமலண்ணத்வதத் கதாட்ட வண்ணம் வவக் வும். பற் ளுக்கு
டுகவ சிறு இவடகவளி விட்டு வாவய மூடிக் க ாள்ளவும்.
ண் வளயும்
சாந்தமா

கமன்வமயா

மூடிக்

க ாள்ளவும்.

மு த்வத

வவத்திருக் வும். பயிற்சியின் கபாது ீங் ள் உங் வள

மி வும் உயரமா வும் கபாிய உருவமா வும் உணரக்கூடும்.
வ

வள இவணக் வும் (லியாங் கஷா ஜ்கய யின்)

இரு வ

வளயும் உள்ளங்வ

உயர்த்தவும்.

கமல்பக் ம் பார்த்தபடி கமதுவா

ட்வடவிரல் நுனி ள் ஒன்வறகயான்று கதாட்ட

வண்ணம் வவக் வும். மற்ற

ான்கு விரல் வளயும் ஒன்றா ச்

கசர்த்து ஒன்றன்கமல் ஒன்றா

வவத்துக் க ாள்ளவும். கமகல

வவத்துள்ள வ , ஆண் ளுக்கு இடது வ யா வும் கபண் ளுக்கு
வலதா வும் இருக்
வடிவில் அவமத்து

கவண்டும். இவணத்த வ

வள

ீள்வட்ட

அடிவயிற்றுப் பகுதியின் முன்பு வவத்துக்

க ாள்ளவும். இரண்டு வ

ளின் கமற்புறத்வதயும் சிறிது முன்

ஒவ்கவாரு பயிற்சிக்கு முன்னும் ஒரு கசய்யுள் உச்சாிக் ப்படு ிறது. இவற்றின்
கபாருள் குறிப்பு 135-137 பக் ங் ளில் ாணலாம்.
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தள்ளி முழங்வ

வளத் கதாங் விட்டு அக்குள் பகுதி திறந்திருக்கும்

படி வவக் வும். இது ஜ்கயயின் முத்திவர எனப்படும் (படம் 1–1).
வமத்கரயர் முதுவ
வ

ிமிர்த்துவது (மிகலகஷன்யாவ்)

வள இவணத்து ஜ்கயயின் முத்திவரயில் ஆரம்பிக் வும்.

இவணந்த வ
கமதுவா

வளத் தூக்கும் கபாது இரண்டு

க ராக் வும். வ

அவற்வறப் பிாித்து கமதுவா
திருப்பி உயர்த்தவும். வ
வ

ால் வளயும்

ள் மு த்தின் முன் வந்தவுடன்
உள்ளங்வ

வள கமற்புறமா த்

ள் தவலக்கு கமல் வந்தவுடன் உள்ளங்

ள் கமகல க ாக் ியும் இரு வ விரல் ள் ஒன்வறகயான்று

பார்த்தபடி 20–25 கசமீ (8–10 அங்குலம்) இவடகவளி விட்டும்
படம் 1–2 இல் உள்ளது கபால வவக் வும். அகத சமயம் தவலவய
கமலுக்குத் தள்ளி பாதங் வள தவரயில் அழுத்தவும். இரண்டு
உள்ளங்வ

ளுக்கு அடியிலும் அழுத்தம் க ாடுத்தபடி உடவல

இரண்டு அல்லது மூன்று க ாடி ளுக்கு ீட்டி விவறப்பாக் வும். பின்
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உடனடியா முழு உடவலயும் தளர்த்தவும். குறிப்பா , முழங் ால்
ளும், இடுப்புப்பகுதியும் தளர் ிவலக்கு வந்து விட கவண்டும்.
ததா தர் தவலயுச்சியில் சக்திவயப் கபாழிதல் (ரு லாய் குவான்
டிங்)
கமகலயுள்ள

ிவலவயத்

வளயும் கவளிப்புறமா
புறங் ளிலும்

கதாடர்ந்து

இரண்டு

உள்ளங்வ

140° அளவு விாிக ாணத்தில் இரண்டு

திருப்பவும்.

உள்ளங்வ

ள்

ஒன்வறகயான்று

பார்த்தபடி ஒரு குடுவவ கபான்ற அவமப்பு வரும். மணிக் ட்டு
வள க ராக் ி கமதுவா

ீழிறக் வும் (படம் 1–3). வ

மார்பளவிற்கு வரும்கபாது உள்ளங்வ
யிருக்கும். வ

ள்

ள் மார்வப க ாக் ி

ளுக்கும் மார்புக்கும் சுமார் 10 கசமீ (4 அங்)

இவடகவளி இருக்

கவண்டும். வ

வளத் கதாடர்ந்து

அடிவயிறு வவர க ாண்டு வரவும் (படம் 1–4).
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ீழிறக் ி

வ

வள மார்புக்கு க கர கசர்த்துக் கூப்பவும். (ஷ்வாங் கஷா
ஷு)

அடிவயிற்றுக்கு அருக

வந்தவுடன் வ

கூப்பிச் கசர்க் வும். இந்த முத்திவர
வ

வள கசர்க்கும்கபாது உள்ளங்வ

விட்டு விரல் ளும் உள்ளங்வ

வள மார்புக்கு உயர்த்தி

ஷு எனப்படும் (படம் 1–5).
ளின்

டுகவ கவற்றிடம்

ளின் அடிப்பகுதியும் ஒன்வற

கயான்று அழுத்தும்படி வவத்துக் க ாள்ளவும். வ
னங்வ
பிடிக்

ள் க ர்க ாட்டில் இருக்குமாறு முழங்வ
கவண்டும். (வ

வள கசர்த்து

வள முன்

வளத் தூக் ிப்

ஷு அல்லது ஜ்கயயின்

முத்திவர ள் கசய்யும் க ரம் தவிர மற்ற க ரங் ளில் தாமவர
வடிவ 48 முத்திவரயில் வ

ள் இருக்

கவண்டும். இது எல்லாப்

பயிற்சி ளுக்கும் கபாருந்தும்.)

தாமவர வடிவ முத்திவரயில் விரல் வள க ரா வவத்து,
விரல் வள விடச் சிறிது உள்க ாக் ி வவக் கவண்டும்.

48
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டுவிரவல மற்ற

சுவர்க் த்வதயும் பூமிவயயும் க ாக்கும் வ

ள் (ஜாங் ஜு சியன்

கூன்)
ஷு முத்திவரயில் துவங் ி உள்ளங்வ

வள 2–3 கசமீ (1 அங்)

அளவுக்கு பிாித்துத் திருப்பவும். ஆண் ள் இடக்வ வய (கபண் ள்
வலக்வ வய) மார்பின் பக் மும் வலக்வ வய கவளிப்புறமா த்
திருப்ப இடது வ
முன்னங்வ

கமலும் வலது வ

ீழும் இருக்கும். இரண்டு

ளும் க ர்க ாட்டில் அவமயும் (படம் 1–6).

இனி, இடது வ வய குறுக் ா
ீட்டி உள்ளங்வ

இடதுபுறம் கமல் க ாக் ி

ிலத்வதப் பார்க்கும்படி

உயர்த்தவும். வலக்வ

தவலயளவு வவர

மார்பின் பக் ம் உள்ளங்வ

பார்த்தபடி உள்ளது. இடக்வ வய மூவலமட்டம் கபால
கபாகத முழு உடவலயும்

கமகல
ீட்டும்

ீட்டி விவறக் வும். தவலவய கமல்

க ாக் ியும் பாதங் வளத் தவரயிலும் அழுத்தவும்.
இடக்வ வய இடப்புறம் கமகல
வலக்வ

ீட்டும் அகத சமயத்தில்

மார்பின் முன்னால் உள்ள கமற்வ யுடன் கசர்ந்து
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கவளிப்புறம்

ீட்டி விவறக்

கவண்டும் (படம் 1–7). இரண்டு

அல்லது மூன்று க ாடி ள்

ீட்டிய பின்னர் உடகன தளர்த்தி

மார்பின் முன் க ாண்டு வந்து
(படம்1–5).

அடுத்து

மீண்டும்

ஷு முத்திவர கசய்யவும்
உள்ளங்வ

வள

திருப்பவும்.

இம்முவற வலது வ (கபண் ளுக்கு இடது) கமகலயும் இடது வ
ீகழயும் (படம் 1–8) வவத்து முன்னர் இடது வ யால் கசய்தது
கபால வலக்வ வய வலப்புறம் மூவலமட்டம் கபால் உள்ளங்வ
ீகழ பார்க்

தவல வவர உயர்த்தவும். இடக் வ வய மார்பிற்கு

முன் உள்ளங்வ

கமல் க ாக் ியபடி வவக் வும். முன் கபாலகவ

முழு உடவலயும்

ீட்டி உடகன தளர்த்தவும். (படம் 1–9 பார்க் .)

மீண்டும் வ

வள மார்பின் முன் கூப்பி

ஷு முத்திவரக்கு

க ாண்டு வரவும் (1–5).
கபான்னிற வானரம் தன் உடவலப் பிளப்பது (ஜின் க
ஷன்)
ஷு முத்திவரயில் துவங் ி உள்ளங்வ
பிாித்து உடலின் இருபுறமும்

ா ஃபன்

வள மார்பின் முன்

ீட்டவும். கதாள் ளுடன் வ
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ள்

க ர்க ாட்டில் இருக்

கவண்டும். கமதுவா

தவலவய கமகல

ிமிர்த்திய வண்ணம் பாதங் வளக் ீகழ அழுத்தியபடி வ

வளப்

பக் வாட்டில் வலிவமயுடன் விாிக் வும். (படம் 1–10 பார்க் .)
ான்கு திவச ளிலும் இரண்டு அல்லது மூன்று க ாடி ள் முழு
உடவலயும்
தளர்த்தி

ீட்டி விவறப்பாக் வும். முழு உடவலயும் உடகன

ஷு முத்திவரக்கு வரவும் (படம் 1–5).

டலுள் பாயும் இரு பறக்கும் யாளி49 ள் (ஷ்வாங் கலாங் ஷியா
ாய்)
ஷு முத்திவரயில் துவங் ி உள்ளங்வ
வா

வளப் பிாித்து கமது

முன்புறம் இறக் வும். அவற்வற இவணயா வும் க ரா வும்

ால் ளுடன் ஏறத்தாழ 30°க ாணத்திலும் வவக் வும். (படம் 1-11
பார்க் .) கமதுவா

தவலவய கமகல

ிமிர்த்தியும், பாதங் வளக்

ீகழ அழுத்தியும் இரண்டு அல்லது மூன்று க ாடி ள் முழு

49

பறக்கும் யாளி - dragon
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உடவலயும்
தளர்த்தி

ீட்டி விவறப்பாக் வும். முழு உடவலயும் உடகன

ஷு முத்திவரக்கு வரவும்.

கபாதிசத்துவர் மலத்தில் ரம் பதிப்பது (பூ ஸா ஃபூ லியன்)
ஷு முத்திவரயில் துவங் ி வ

வளப் பிாித்து உடலின் இரு

புறங் ளிலும்

ால் ளுடன் ஏறத்தாழ 30° க ாணத்தில் வவத்து

பக் வாட்டில்

ீட்டவும் (படம் 1–12). கமதுவா

முழு உடவலயும்

ீட்டி விரல்நுனி ள் சிறிது அழுத்தத்துடன்
வவர

விவறப்பாக் வும்.

முன்

ிமிர்த்தியும், பாதங் வளக்

அர்

தவலவய

கமகல

ீட்டி முழு உடவலயும் உடகன

ஷு முத்திவரக்கு வரவும் (படம் 1–5).

தர் முது ில் பர்வதத்வத சுமப்பது (கலா

ஷு முத்திவரயில் துவங் ி வ
பின்புறமா

ீட்டப்படும்

ீகழ அழுத்தியும் இரண்டு அல்லது

மூன்று க ாடி ள் விவறத்து
தளர்த்தி

கபாலகவ

ீகழ

ான் கப ஷான்)

வளப் பிாித்து உடலுக்குப்

ீட்டவும். அப்கபாது இரண்டு உள்ளங்வ

பின்புறம் திரும்பி இருக்

கவண்டும். வ
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ளும்

ள் உடலின் பக்

வாட்டில் கசல்லும்கபாது மணிக் ட்வட கமதுவா
வ

திருப்பவும்.

ள் உடலுக்குப் பின்கன வந்ததும், உடலும் மணிக் ட்டும் 45°

க ாணத்தில் இருக்
கமதுவா

கவண்டும் (படம் 1–13). முழு உடவலயும்

விவறத்துக்

க ாண்கட

வந்து

வ

ள்

சாியான

இடத்திற்கு வந்த பின்னர் தவலவய கமகல ிமிர்த்தி, பாதங் வளக்
ீகழ

அழுத்தி

உடவலயும்
தளர்த்தி

இரண்டு

அல்லது

மூன்று

க ாடி ள்

முழு

ீட்டி விவறப்பாக் வும். உடகன முழு உடவலயும்

ஷு முத்திவரக்கு வரவும்.

வஜ்ரர் பர்வதத்வதச் சாய்ப்பது (ஜின் ாங் வப ஷான்)
வ

வள

ஷு

முன்புறத்தில்

முத்திவரயில்

ீட்டி உள்ளங்வ

ிமிர்த்தி

கவண்டும். வ

பாதங் வளக்

கவண்டும். வ
வள க ரா

ீகழ

பிாித்து

க ரா

வள முன்னுக்குத் தள்ளவும்.

விரல் ள் கமல்க ாக் ி இருக்
அளவில் ிற்

துவங் ி

அழுத்தவும்.

ள் கதாளின்

ீட்டியதும் தவலவய
உடவல

க ரா

வவக் வும் (படம் 1–14 ). இரண்டு அல்லது மூன்று க ாடி ள் முழு
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உடவலயும்

ீட்டி

விவறப்பாக் ி

உடகன

தளர்த்தி

ஷு

முத்திவரக்கு வரவும்.
வ வள ஒன்றன் கமல் ஒன்றா அடிவயிற்றிற்கு முன்னால்
வவப்பது (டிகய க ா ஷ்யாவ் ஃபூ)
ஷு

முத்திவரயில்

துவங் ி

கமதுவா க்

வ

வளக்

ீக ழ

இறக் வும். உள்ளங்வ

ள் வயிற்வற க ாக் ி உட்புறம் திரும்பிகய

இருக்

ள் அடிவயிற்வற அவடந்ததும் ஒன்றின்

கவண்டும். வ

கமல் ஒன்றா

(கதாடாமல்) வவக் வும். ஆண் ளுக்கு இடக்வ

உட்புறமும், கபண் ளுக்கு வலக்வ

உட்புறமும் இருக்

கவண்

டும். உட்புற புறங்வ , கவளிப்புற உள்ளங்வ வயப் பார்க்கும்.
இரண்டு உள்ளங்வ
அடிவயிற்றிற்கும்

ளுக்கும்

டுகவயும்

உட்புறக் வ க்கும்

டுகவயும் 3 கசமீ. (1 அங்) இவடகவளி விட

கவண்டும். சுமார் 40 முதல் 100 க ாடி ள் வவர வ
வவத்திருக் வும் (படம்1–15). பிறகு வ

வள இப்படி

வள ஜ்கயயின் முத்தி

வரக்கு க ாண்டு வந்து பயிற்சிவய முடிக் வும் (படம் 1–16).
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2.

ஃபாலுன் ின்ற ிவல (ஃபாலுன் ஜுவாங்ஃபா)

தத்துவம்:
இது ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சி ளின் இரண்டாம் அங் ம். அவமதி
வயத் தரும் ஒரு

ின்ற

ிவலப் பயிற்சி இது. இதில் சக் ரத்வத

அவணத்துப் பிடிக்கும் ான்கு இயக் ங் ள் உள்ளன. இவவ ஒகர
விதமானவவ. ஒவ்கவாரு கதாற்ற ிவலயிலும் அதி க ரம் ாக்
கவண்டும். ஆரம்ப ிவல சாத ருக்கு வ

ள் க ாகவடுக் லாம்.

ஆனால் பயிற்சி முடிந்ததும் முழு உடலும் இவளப்பாறி, சிரமம்
எதுவும் படாதது கபால கசார்வின்றி இருக்கும். பழக் த்தில் இதன்
க ரமும் எண்ணிக்வ யும் அதி ாிக்வ யில் வ

ளுக்கு

டுகவ

ஃபாலுன் சுழல்வவத உணர முடியும். இப்பயிற்சிவய அடிக் டி
பழகும்கபாது

முழு

உடலும்

திறந்து

அதி ாிக்கும். இந்த ஃபாலுன் ின்ற

க ாண்டு

சக்தித்திறன்

ிவலப் பயிற்சி, சாதவனயில்

முன்கனறவும், விகவ த்திறன் வளரவும், உடலின் கதய்வீ

சக்தி

ள் வலுப்கபறவும் உதவக்கூடிய ஒரு விாிவான பயிற்சி. எளிதா த்
கதான்றும் இதன் இயக் ங் ள் எளிவமயா

இருந்த கபாதிலும்

விவளவு ள் அபாரமானவவ. அவனத்வதயும் உள்ளடக் ிய பயிற்சி
இது. பயிற்சியின் கபாது இயக் ங் வள இயல்பா ச் கசய்ய
கவண்டும். பயிற்சி கசய்து க ாண்டிருக் ிகறாம் என்ற உணர்வு
இருப்பது அவசியம். முன்னும் பின்னும் ஆடக் கூடாது. கமல்லிய
அவசவு ள் ஏற்பட்டால் பரவாயில்வல. ஃபாலுன் க ாங் ின் மற்ற
பயிற்சி வளப் கபாலகவ உடற்பயிற்சி முடிந்தாலும் சாதவனப்
பயிற்சி முடிவதில்வல. ஏகனனில், ஃபாலுன் எந்க ரமும் சுழன்ற
வண்ணம் இருக் ிறது. இந்தப் பயிற்சியின் இயக் ங் ளின்

ால

அளவு சாத ாின் திறனுக்க ற்ப மாறுபடும். எவ்வளவு அதி ம்
கசய்ய முடியுகமா அவ்வளவுக்கு ல்லது.
உச்சாடனம் (க ா ஜுகவ):
ஷங் ஹ்கவ த்ஸங் லீ ; கழாங் ஷின் சிங் டீ
ஸு ம்கயா ஸுவூ ; ஃபா லுன் சூ சீ
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தயார் ிவல:
முழு உடவலயும் தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ளவும். ஒகரயடியா

கதாய்வா வும் இருக் க் கூடாது. உங் ள் கதாள் அ லத்துக்கு
ால் வள அ ற்றி இயல்பா
சிறிகத மடங் ியவாறு

ின்று க ாள்ளவும். முழங் ால் ள்

ிற் வும். முழங் ால் வளயும் இவடப்

பகுதிவயயும் ன்கு தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ளவும். கமாவாவய

சிறிது பின்கனாக் ி வவத்துக் க ாள்ளவும்.
ணத்வதத் கதாட்ட வண்ணம் இருக்

ாவின் நுனி கமலண்

கவண்டும். பற் ளுக்கு

டுகவ சிறு இவடகவளி விட்டு வாவய மூடிக் க ாள்ளவும்.
ண் வளயும் கமன்வமயா மூடிக் க ாள்ளவும். மு த்வத சாந்தமா
வவத்திருக் வும். வ

வள ஜ்கயயின் முத்திவரயில் இவணக் வும்

(படம் 2–1).
சக் ரத்வதத் தவலக்கு முன்கன பிடிப்பது (கடா சியன் பாவ் லுன்)
வ

ள் ஜ்கயயின் முத்திவரயில்

கமதுவா க் வ
க ாண்டு

வள

கபா வும்.

இருக்கும்படி

கதாடங் வும்.

ீழிருந்து பிாித்தபடி கமகல உயர்த்திக்
வ

ள்

தவலக்கு
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முன்கன

வந்ததும்

உள்ளங்வ

வள புருவத்தின் மட்டத்தில் மு த்வதப் பார்த்தபடி

வவக் வும். இரு வ

ளின் விரல் நுனி ள் ஒன்வற ஒன்று

க ாக் ிய வண்ணம், இவடகய 15 கசமீ (5 அங்) இவடகவளி
விட்டு இருக்கும்படி வவக் வும். இரண்டு வ

ளும் கசர்ந்து ஒரு

வட்டம் கசய்வது கபால் வவத்திருக் வும். முழு உடவலயும்
தளர்வா கவ வவத்திருக் கவண்டும் (படம் 2–2).
சக் ரத்வத வயிற்றின் முன்கன பிடிப்பது (ஃபூ சியன் பாவ் லுன்)
முந்வதய

ிவலயிலிருந்து இருவ

வளயும் கமதுவா

ீகழ

க ாண்டு வந்து அடிவயிற்றுப் பகுதியின் முன்பு வரும் வவர
வ

ளின் வடிவம் மாறாது வவக் வும். வயிற்றுக்கும் வ

ளுக்கும்

இவடகய 10 கசமீ (4 அங்) இவடகவளி இருக்கும்படி பார்த்துக்
க ாள்ளவும். இரண்டு வ
பா

தள்ளி, முழங்வ

ளின் கமற்புறத்வதயும் சிறிது முன்

வளத் கதாங்

திறந்திருக்கும்படி வவக் வும். உள்ளங்வ

விட்டு அக்குள் பகுதி
ள் கமல்க ாக் ியும்

இரு வ விரல் ள் ஒன்வறகயான்று பார்த்த வண்ணமும் வ

ளுக்

ிவடகய 10 கசமீ (4 அங்) அளவுக்கு இவடகவளி இருக்
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கவண்டும்.

வ

ளால்

அவமத்த

வடிவமும்

ஒரு

வட்டம்

கபாலிருக் கவண்டும் (படம் 2–3).
சக் ரத்வதத் தவலக்கு கமல் பிடித்தல் (கடா டிங் பாவ் லுன்)
முந்வதய

ிவலயிலிருந்து வ

கமதுவா

வ

ளின் வட்ட வடிவம் மாறாமல்

வள உயர்த்தி சக் ரத்வதத் தவலக்கு கமகல

பிடிக் வும். இருவ

ளின் விரல் ள் ஒன்வறகயான்று பார்த்த

வண்ணம் வவத்து விரல் நுனி ளுக்கு இவடகய 20–30 கசமீ (8 –12
அங்) இவடகவளி இருக்

கவண்டும். உள்ளங்வ

இருக்

வள வட்ட வடிவிகலகய வவக் வும்.

கவண்டும். வ

கதாள் ள், வ

ள், முழங்வ

ள்

ீழ்க ாக் ி

ள், மணிக் ட்டு ள் ஆ ியவவ

தளர்வா இருக் கவண்டும் (படம் 2–4).
சக் ரத்வதத் தவலயின் இரு பக் ங் ளிலும் பிடித்தல் (லியாங்
ட்கஸ பாவ் லுன்)
முந்வதய

ிவலயிலிருந்து வ

வள கமதுவா

தவலயின் இரு

பக் ங் ளில் ீகழ இறக் வும். இரு பக் ங் ளிலும் உள்ளங்வ
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ள்

ாது வளப் பார்த்தவாறு இருக்கும்படி வ
முன்னங்வ

ள்

க ரா

இருக்

கவண்டும்.

தளர்த்திகய வவத்துக் க ாள்ள கவண்டும்.
அருக வ

வள

ிறுத்தவும்.

கதாள் வளத்

ாது ளுக்கு மி

வள வவக் க் கூடாது (படம் 2–5).

வ வள ஒன்றன் கமல் ஒன்றா அடிவயிற்றிற்கு முன்னால்
வவப்பது (டிகய க ா ஷ்யாவ் ஃபூ)
கமதுவா க் வ
வ

வளக்

ீகழ இறக் வும். முன்பு கூறியது கபால்

ள் அடிவயிற்வற அவடந்ததும் ஒன்றின் கமல் ஒன்றா ,

கதாடாமல், வவக் வும் (படம் 2–6). சுமார் 40 முதல் 100 க ாடி ள்
வவர வ

வள இப்படி வவத்திருக் வும்.

வடசியில் ஜ்கயயின் முத்திவரயுடன் பயிற்சிவய முடிக் வும்
(படம் 2–7).
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3.

பிரபஞ்சத்தின் இரு துருவங் வளயும் ஊடுருவுதல்

(குவான் கடாங் லியாங் ஜீ ஃபா)
தத்துவம்:
மனித உடலின் உள்கள இருக்கும் சக்தியுடன் பிரபஞ்சத்தின்
சக்திவயக்

லந்து கசர வவப்பகத இந்தப் பயிற்சியின் க ாக் ம்.

கபாிய அளவில் சக்தி கவளிகயற்றப்பட்டு உள்வாங் ப்படு ிறது.
மி க் குவறந்த க ரத்தில் பயிற்சியாளர் தன் உடலிலிருந்து க ாய்
தரக்கூடிய

ாிய சீ-சக்திவய கவளிகயற்றி விட்டு பிரபஞ்சத்தி

லிருந்து ஏராளமான சக்திவய உள்ளிழுத்துக் க ாண்டு உடவலத்
தூய்வமயாக் ி கவகு விவரவில் தூய கவண்ணிற உடல் கபறும்
ிவலவய அவடய முடியும். கமலும்
இப்பயிற்சி

தவலயுச்சி வமயத்வதத்

ீழுமா

இயங்கும் கபாது

திறந்து க ாடுப்பதுடன்

பாதங் ளுக்குக் ீகழ கசல்லும் சக்திப்பாவத ளின் அவடப்பு வள
ீக் வும் உதவு ிறது.
பயிற்சிவயச் கசய்வதற்கு முன் மண்ணுல ிற்கும் விண்ணுல
ிற்கும் இவடயில்

ி ரற்ற உயரத்துடன்

ிற்கும் பிரம்மாண்ட

மான இரு பீப்பாய் வளப் கபால உங் வள
க ாள்ளுங் ள். வ

ற்பவன கசய்து

ள் கமல் க ாக் ி இயங்கும் கபாது உடலுக்

குள் இருக்கும் சீ-சக்தி க ரா தவலயுச்சி வழிகய கவளியில் பாய்ந்து
பிரபஞ்சத்தின் கமற்க ாடிக்கு விவரந்து கசல்லும். வ

ள்

ீழ்

க ாக் ி இயங்கும் கபாது உடலுக்குள் இருக்கும் சீ-சக்தி பாதங்
ளுக் டியிலிருந்து கவளிகயறி பிரபஞ்சத்தின்
கசன்றவடயும். அகத கபால் வ

ீழ்க்க ாடிவயச்

ளின் இயக் ங் ளுக்க ற்ப இரு

க ாடி ளிலிருந்தும் சக்தி உடலுக்குள் மீண்டும் வந்தவட ிறது.
பின்பு எதிர்ப்புறமா

கவளிகயறு ிறது. இந்த இயக் ங் வள வ

மாற்றி ஒன்பது முவற கசய்யவும். ஒன்பதாவது முவறயில் வ வய
கமகலகய

ிறுத்தி மற்கறாரு வ யின் வருவ க் ா

வும். அடுத்து இரண்டு வ
சக்திவய பிரபஞ்சத்தின்

ளும் கசர்ந்து

ீழ்க்க ாடிக்கும் பின்பு உடல் வழிகய

கமற்க ாடிக்கும் எடுத்துச் கசல் ின்றன. இருவ
கமலும்

ீழுமா

ாத்திருக்

ீழும் கமலும் இயங் ி,
ள் கசர்ந்து

ஒன்பது முவற இயங் ியதும் சக்தி உடலுக்குள்
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திரும்ப வந்தவட ிறது. பின்பு அடிவயிற்றுப் பகுதியில் ஃபாலு
வன வலமா
திவசயில்)

(எதிகர இருந்து பார்ப்பவர்க்கு

டி ாரச்சுற்று

ான்கு முவற சுற்றி கவளிகய தங் ியுள்ள சக்திவய

உள்கள சுழற்றிச் கசலுத்தவும். வ

வள ஜ்கயயின் முத்திவரயில்

இவணத்து இந்தப் பயிற்சிவய முடிக் வும். சாதவன கதாடர்ந்த
வண்ணகம உள்ளது.
உச்சாடனம் (க ா ஜுகவ):
ஜிங் ஹ்வா பன் டீ ; ஃபா வ டிங் டீ
ஷின் ட்ஸு ஈ மங் ; கடாங் டியன் ச டீ
தயார் ிவல:
முழு உடவலயும் தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ளவும். ஒகரயடியா

கதாய்வா வும் இருக் க் கூடாது. உங் ள் கதாள் அ லத்துக்கு
ால் வள அ ற்றி இயல்பா
சிறிகத மடக் ி

ின்று க ாள்ளவும். முழங் ால் ள்

ிற் வும். முழங் ால் ளும் இவடப்பகுதியும்

ன்கு

தளர்வா இருக் ட்டும். கமாவாவய சிறிது பின்கனாக் ி வவத்துக்
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க ாள்ளவும்.

ாவின் நுனிவய கமலண்ணத்வதத் கதாட்ட வண்

ணம் வவக் வும். பற் ளுக்கு
வாவய மூடிக் க ாள்ளவும்.

டுகவ சிறு இவடகவளி விட்டு
ண் வளயும் கமன்வமயா

க ாள்ளவும். மு த்வத சாந்தமா

ஜ்கயயின்
வ

முத்திவரயில்

வவத்திருக் வும். வ

இவணக் வும்

வள மார்பிற்கு எதிாில் கூப்பி

(படம்

3–1).

மூடிக்
வள
பிறகு

ஷு முத்திவரக்குக் க ாண்டு

வரவும் (படம் 3–2).
ஒற்வறக் வ இயக் ம் ( டான் கஷா கசாங் குவான்)
ஷு முத்திவரயிலிருந்து ஒற்வறக்வ இயக் ங் வள ஆரம்பிக் வும்.
வ

ள் கமதுவா

இயங்கும். வ

உடலின் கவளிகயயுள்ள சக்திநுட்பங் ளின்படி
ளின் இயக் த்வதப் பின்பற்றி உடலினுள்கள

யுள்ள சக்தி கமல் க ாக் ியும்

ீழ் க ாக் ியும் கதாடர்ந்து பாயும்.

ஆண் ள் முதலில் இடது வ வயயும், கபண் ள் முதலில் வலது
வ வயயும் உயர்த்த கவண்டும் (படம் 3–3).
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வ வய கமதுவா

மு த்தின் பக் மா க் க ாண்டு கசன்று

தவலக்கு கமகல உயர்த்தவும். அகத சமயம் வலது வ
இறங்

ீகழ

கவண்டும் (கபண் ளுக்கு இடது வ ). இது கபால் மாற்றி

மாற்றி வ

வள இயக் வும் (படம் 3–4).

இரண்டு உள்ளங்வ

ளும் உடவலப் பார்த்தவண்ணம் 10 கசமீ (4 அங்) இவடகவளி
யில் இருக்

கவண்டும். பயிற்சியின் கபாது முழு உடலும்

தளர்வா இருக் கவண்டும். ஒரு தரம் வ கமலும் ீழும் கசன்று
வந்தால் ஒருமுவற என்று

ணக் ிட்டு ஒவ்கவாரு வ க்கும்

ஒன்பது முவற கசய்யவும்.
இரட்வடக்வ இயக் ம் (ஷ்வாங் கஷா கசாங் குவான்)
ஒற்வறக்வ

இயக் த்தில் ஒன்பதாவது முவறயில் இடது வ

(கபண் ளுக்கு வலது வ ) கமகல கசன்ற பின்
வ வய கமகல தூக்கும் வவர

ிறுத்தி மற்ற

ாத்திருக் வும். இரண்டு வ

ளும்

இப்கபாது கமகல தூக் ியபடி இருக்கும் (படம் 3–5). இரண்டு
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வ

வளயும் ஒகர சமயத்தில்

உள்ளங்வ

ள்

ீகழ இறக் வும்

இரண்வடயும்

உடவல

(படம் 3–6).

க ாக் ிகய

உடலிலிருந்து 10 கசமீ (4 அங்) இவடகவளி விட்டு வ
தூக் ி இறக் வும். இரு வ

ளும் கசர்ந்து கமலும்

வவத்து
வளத்

ீழும் கசல்வது

ஒருமுவற என்று ணக் ிட்டு கமாத்தம் ஒன்பது முவற கசய்யவும்.
இரண்டு வ ளாலும் ஃபாலுவன சுழற்றுவது (ஷுவாங் கஷா
ட்கவ டாங் ஃபாலுன்)
இரட்வடக்வ

இயக் ம்

முடிவவடந்தவுடன் இரு வ

வளயும்

முன்புறமா , மு த்தின், மார்பின் வழிகய இறக் ி அடிவயிறு வவர
க ாண்டு வரவும். இப்கபாது அடிவயிற்றில் ஃபாலுவன சுழற்ற
கவண்டும். (படங் ள் 3–7, 3–8 மற்றும் 3–9 பார்க் வும்.) இதற்கு
ஆண் ளுக்கு இடது வ
இருக்

கவண்டும். இருவ

(கபண் ளுக்கு வலது வ ) உட்புறம்
ளுக்கும் இவடயிலும், உட்புறக் வ க்

கும் வயிற்றிற்கும் இவடயிலும் 3 கசமீ (1 அங்) இவடகவளி
இருக்

கவண்டும். அடிவயிற்றுப்பகுதியில் ஃபாலுவன வலமா

(எதிகர இருந்து பார்ப்பவர்க்கு

டி ாரச்சுற்று திவசயில்)

119

ான்கு

முவற சுற்றி கவளிகய தங் ியுள்ள சக்திவய உள்கள சுழற்றிச்
கசலுத்தவும். ஃபாலுவனச் சுழற்றும் கபாது வ

ள் அடிவயிற்றின்

பரப்புக்குள்களகய அடங் ி இயங் கவண்டும். வ

வள ஜ்கயயின்

முத்திவரயில் இவணத்து பயிற்சிவய முடிக் வும் (படம் 3–1).
4.

ஃபாலுன் சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டம்

(ஃபாலுன் கஜா டியன் ஃபா)
தத்துவம்:
இந்தப் பயிற்சியின் மூலம் மனித உடலின் சக்தி அதி மான
பரப்பளவில் சுற்றிப் பரவ முடி ிறது. ஒன்று அல்லது ஒருசில
சக்திப் பாவத ளில் மட்டும் கசல்லாமல் சக்தி முழுவமயா
உடலின் யின் பக் த்திலிருந்து யாங் பக் த்திற்கும் திரும்பத்
திரும்ப கதாடர்ந்து பலமுவற சுற்றி சுற்றிப் பரவு ிறது. சக்திப்
பாவத வளத் திறந்து விடும் சராசாி பயிற்சி முவற வளகயா
அல்லது கபாிய மற்றும் சிறிய சுவர்க் ச் சுற்கறாட்டங் வளகயா
ாட்டிலும் இந்தப் பயிற்சி கமலானது. இது ஃபாலுன் க ாங் ின்
இவட ிவலப் பயிற்சியாகும். இங்கு முன்கன கூறப்பட்ட மூன்று
உடற்பயிற்சி வளயும்

பயின்று

வலுப்கபற்ற

இந்தப்

கசய்யும்

கபாது

பயிற்சிவயச்

அடித்தளத்தில்

உடலின்

எல்லாப்

பகுதியிலுள்ள எல்லா சக்திப் பாவத ளும், கபாிய சுவர்க் ச்
சுற்கறாட்டத்வதச்

கசர்ந்தவவ

உட்பட

அத்துடன் முழு உடலிலும் கமலிருந்து
பாவத ளும் படிப்படியா

திறந்து

க ாள்ளும்.

ீழ்வவர எல்லா சக்திப்

இவணக் ப்படும். இந்தப் பயிற்சியின்

உன்னதமான சிறப்பம்சம், இது ஃபாலுனின் சுழற்சிவய உபகயா
ிக்கும் விதம். ஃபாலுன் சுழல்வ யில் உடலில் ஏற்பட்டிருக்கும்
ஒவ்வாத

சடு ள் எல்லாவற்வறயும்

தான் என்று

ீக் ி, ஒரு சிறிய பிரபஞ்சகம

ருதப்படும் மனித உடவலச் சீராக் ி அதன் மூல

இயல்புக்குத் திரும்ப வழி கசய் ிறது. ஆ கவ இப்பயிற்சியினால்
முழு உடலின் சக்தியும் தங்கு தவடயின்றி எங்கும் பாய்ந்து
எளிதா

சுற்றி வர முடி ிறது. மூவுலகுக்குட்பட்ட சாதவனயில்

அவடயக் கூடிய மி வும் உயர்ந்த
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ிவலவயப் பயிற்சியாளர்

இதன் மூலம் கபற முடியும். அத்துடன் சிறந்த பிறவிப் பண்பு
கபற்றவர் ள்

தாஃபா

என்னும்

உடனடியா ப் பிரகவசிக்
கதய்வீ

ம ா

மார்க்

சாதவனயில்

முடியும். அவர் ளின் சக்திச்கசறிவும்

சக்தி ளும் பிரமிக் த் தக்

வளர்ச்சிவய அவடயும்.

இந்தப் பயிற்சிவயச் கசய்யும் கபாது வ

வள சக்தி நுட்பங் ளுக்கு

இவசந்தவாறு

இயக்

கவண்டும்.

ஒவ்கவாரு

அவசவவயும்

அவசரமின்றி ிதானமா வும் இலகுவா வும் கசய்ய கவண்டும்.
உச்சாடனம் (க ா ஜுகவ):
ஷ்கவன் ஃபா ஜு ஷூ ; ஷின் சிங் ஸு யூ
ஃபான் பன் க்கவ ஜன் ; கயா கயா ஸு சீ
தயார் ிவல:
முழு உடவலயும் தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ளவும். ஒகரயடியா

கதாய்வா வும் இருக் க் கூடாது. உங் ள் கதாள் அ லத்துக்கு
ால் வள அ ற்றி இயல்பா
சிறிகத
பகுதியும்

மடங் ியவாறு
ன்கு தளர்வா

ின்று க ாள்ளவும். முழங் ால் ள்

ிற் வும்.

முழங் ால் ளும்

இவடப்

வவத்துக் க ாள்ளவும். கமாவாவய
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சிறிது பின்கனாக் ி

வவத்துக்க ாள்ளவும்.

ாவின்

நுனிவய

கமலண்ணத்வதத் கதாட்ட வண்ணம் வவக் வும். பற் ளுக்கு
டுகவ சிறு இவடகவளி விட்டு வாவய மூடிக் க ாள்ளவும்.
ண் வளயும்
சாந்தமா

கமன்வமயா

மூடிக்

வவத்திருக் வும். வ

க ாள்ளவும்.

மு த்வத

வள ஜ்கயயின் முத்திவரயில்

இவணக் வும் (படம் 4–1). பிறகு வ

வள மார்பிற்கு எதிாில்

ஷு முத்திவரக்குக் க ாண்டு வரவும் (படம் 4–2).
ஷு

முத்திவரயிலிருந்து

உள்ளங்வ

இரு

வ

வளயும்

பிாித்து

ள் உடல்புறமா ப் பார்த்த வண்ணம்

ீகழ இறக் ி

வயிற்றிற்கு முன் க ாண்டு வரவும். இரண்டு வ

ளுக் ிவடயி

லும் உடல் மற்றும் வ க்கு இவடயிலும் 10 கசமீ (4 அங்)
இவடகவளி இருக்
க ாண்கட கபாய்
க ாண்டு

கவண்டும். வ
ீகழ இரண்டு

வருவ யில்

வளத் கதாடர்ந்து

ீட்டிக்

ால ளின் உட்புறம் வழியா க்

இடுப்வப

மடித்து

குத்துக் ாலிட்ட

ிவலக்கு வரவும் (படங் ள் 4–3, 4-4).
வ விரல்

நுனி

தவரவய

க ருங்கும்

பாதங் வளச்

சுற்றி

வட்டமிடுவது
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கபால்

கபாது,

வ

எடுத்துச்

வள
கசல்ல

கவண்டும்.
குதி ால்

கவளிப்புறமா
வவர

பாதங் ளின்

(கதாடாமல்)

வட்டமா

முன்புறத்திலிருந்து
வ

வளச்

சுற்றிக்

க ாண்டு வரவும் (படம் 4–4). பிறகு மணிக் ட்டுக் வள கலசா
மடித்து

ால் ளின் பின்புறமா க் வ

வள உயர்த்திக் க ாண்கட

வர கவண்டும் (படம் 4–5).
வ

ள் கமல் க ாக் ி வரும்கபாகத முதுவ

க ாண்டு
வ

வரவும் (படம்

4–6). இந்தப்

பயிற்சியின்

ிமிர்த்திக்
கபாது

ளிரண்டும் உடவலத் கதாடாத வண்ணம் பார்த்துக் க ாள்ள

கவண்டும். கதாட்டால், வ

ளில் உள்ள சக்தி உடலின் உள்கள

திரும்பிச் கசன்று விடும்.
வ
வ

வள கமற்க ாண்டு

உயர்த்த முடியாத

ிவலயில்

வளச் சிறிது கவற்றிடத்துடன் மூடிக் க ாண்டு அக்குளின்

அடி வழிகய முன்புறம் க ாண்டு வரவும் (படம் 4–7). இரண்டு
வ

வளயும் மார்புக்கு முன்னர் குறுக் ா ஒன்றன் கமல் ஒன்றா

வவத்துக் க ாள்ளவும். எந்த வ
வ

ீகழ இருக்

கமகல இருக்

கவண்டும் என்று பார்க்

கவண்டும் எந்த

கவண்டியதில்வல.

வ வசப்படி கசய்யலாம். இதில் ஆண் கபண் கபதமில்வல.
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ாலியா

மூடியுள்ள

விரல் வளத்

திறந்து

வ

வள

கதாள் ளின் கமற்புறம் கதாடாமல் வவக் வும் (படம் 4–8).
டுவில் இவடகவளி இருக்
வ

ளின் கவளிப்புறமா

கவண்டும். இருவ

(யாங் பக் ம்)

வள அவடந்ததும் உள்ளங்வ
கவளியில்

ஒன்வறகயான்று

வளயும் கமற்

ர்த்தவும். மணிக் ட்டு

ள் 3–4 கசமீ (1 அங்) இவட

பார்க்கும்

வண்ணம்

திருப்ப கவண்டும். இப்கபாது கவளிப்புறக் வ யின்

வ

வளத்

ட்வட விரல்

கமகலயும் உட்புறக்வ யின்

ட்வட விரல்

அத்துடன் இரு முன்னங்வ

ளும் ஒரு க ர்க ாட்டில் இருக்

ீகழயும் இருக்கும்.

கவண்டும் (படம் 4–9).
இரு உள்ளங்வ

வளயும் பந்வத வவத்திருப்பது கபால

குழிவாக் ி திருப்பவும். அதாவது, கவளியில் உள்ள வ
மும் உள்களயுள்ள வ
வ

வளயும் மற்ற வ

உட்புற

கவளிப்புறமும் திரும்பு ின்றன. இரு
ளின் உட்புறமா

(யீன் பக் ம்)

ர்த்திக்

க ாண்கட வந்து கமகல உயர்த்தி தவலக்கு கமல் எடுத்துச்
கசன்று தவலக்குப் பின்கன வவக் வும். அப்கபாழுது தவலயின்
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பின்னால் வ

ள் குறுக்கு வாட்டில் இருக்

கவண்டும் (படங் ள்

4–10, 4–11).
அடுத்து,

கதாடர்ந்து

ர்த்தவும். விரல்நுனி ள்

வ

வள

முதுக லும்வப

ீழ்க ாக் ி இருக்கும்படி வ

க ாக் ி
வளப்

பிாித்து பின்புறம் உள்ள சக்தியுடன் இவணத்துக் க ாள்ளவும்.
பிறகு வ

வள ஒருகசர உயர்த்தித் தவலக்கு கமலா க் க ாண்டு

வந்து மார்புக்கு முன்பு க ாண்டு வரவும் (படம் 4–12).
ஒரு சுவர்க் ச் சுற்று இத்துடன் முடிவவடந்தது. இவ்வாறு
ஒன்பது முவற சுற்றவும். பயிற்சிவய முடித்த பின்னர் இரு வ
வளயும் மார்பு வழிகய
க ாண்டு வரவும். வ
ஒன்றா

ீகழ இறக் ி அடிவயிற்றின் முன்

வள அடிவயிற்றுக்கு முன் ஒன்றன் கமல்

வவக் வும் (டிகய க ா ஷ்யாவ் ஃபூ : படம் 1–15). இது

முன்னகர விவாிக் ப் பட்டுள்ளது. பின்னர் இரண்டு வ

ஜ்கயயின் முத்திவரயில் இவணக் வும் (படம் 4–1).
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வளயும்

5.

கதய்வீ சக்தி வள வலுப்படுத்துதல்

(ஷன் கடாங் ஜியா ச் ஃபா)
தத்துவம்: கதய்வீ

சக்தி வள வலுப்படுத்தும் ஃபாலுன் க ாங்

ின் இந்தப் பயிற்சி சாந்த

ிவலவய அவடவதற் ான சாதவனப்

பயிற்சி ஆகும். இது ஒரு பல்முவனப் பயிற்சி எனலாம். புத்த ிவல
வசவ

ளின் மூலம் ஃபாலுவனச் சுழல விட்டு சாத ாின் கதய்வீ

சக்தி வளயும் (அசாதாரண சக்தி வளயும்) சக்திச்கசறிவவயும்
வலுப்படுத்துவகத இதன் க ாக் ம். இது இவட ிவலக்கும் கமற்
பட்ட பயிற்சியாவ யால் ஆதியிலிருந்கத ர சியமான பயிற்சியா
பாது ாக் ப்பட்டிருந்தது.

சாியான

அடிப்பவடத்

தகுதிவயப்

கபற்றுள்ள சாத ர் ளின் கதவவவய முன்னிட்டு, முன்விதித்
கதாடர்புள்ள அவர் வள உய்விக்கும் கபாருட்டு, பிரத்திகய மா
ான் இந்தப் பயிற்சிவய கவளியில் க ாண்டு வந்து விட்கடன்.
இந்த பயிற்சியில்

ால் வளக் குறுக் ா

மடித்து வவத்து அமரு

வது அவசியம். முழு பத்மாசனத்தில் அமருவது தான் சிறந்தது.
முடியாவிட்டால் அவர பத்மாசனத்திலும் அமரலாம். இப்பயிற்சி
கசய்வ யில் சீ-சக்தி மிக்

வலிவமயுடன் பாய்வதால் சக்திக் ளம்

மி வும் விாிந்து இருக்கும். ஆசான் அவமத்துள்ள சக்தி நுட்ப
இயக் ங் வள

பின்பற்றிகய

வ

ள்

கசல்லும்.

வசவ

ள்

துவங்கும் கபாது இதயம் எண்ணங் வளகயாட்டிச் கசல்லும்.
கதய்வீ சக்தி வள வலுப்படுத்தும் கபாது மனது கவறுவமயா வும்
உள்ளங்வ

ளின் கமல் சிறிதளவு

உள்ளங்வ

ளின் வமயப்பகுதியில் கவம்வமயா கவா னமா கவா

வனமும் இருக்

கவண்டும்.

மின்சாரம் பாய்ந்தது கபாலகவா மரத்துப் கபானது கபாலகவா
பளுவவத்
இருந்தாலும்

தூக் ினது

கபாலகவா

கவண்டுகமன்கற

உணர்ச்சி ள்

இதுகபான்ற

ாட்டம் கசல்லக் கூடாது. இயல்பா

டக்

ஏற்படலாம்.

உணர்ச்சி ளில்

விடுங் ள். எவ்வளவு

க ரம் பத்மாசனத்தில் அமர முடி ிறகதா அவ்வளவுக்கு

ல்லது.

இது ஒருவாின் கபாறுக்கும் திறனுக்குத் தகுந்தவாறு அவமயும்.
ீண்ட க ரம் உட் ார்ந்திருந்தால் பயிற்சி மி த் தீவிரமவடந்து
சக்தி விவரவா

வளரும். பயிற்சியின் கபாது எவதப் பற்றியும்
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ிவனக் ாமல், மன முவனப்பு எதுவும் இன்றி சாந்த

ிவலக்குச்

கசல்லவும். சலனம் உள்ள அவமதி ிவலயிலிருந்து சிறிது சிறிதா
ிச்சலமான விழிப்புணர்வுடன் கூடிய டிங் எனும் சாந்த

ிவலக்

குள் இறங் வும். ஆனால் உங் ள் பிரதான உணர்வு பயிற்சி
கசய்வவத அறிந்தவாகற இருக் கவண்டும்.
உச்சாடனம் (க ா ஜுகவ):
கயா யீ ஊ யீ ;

யீன் ஸ்கவ ஜீ சீ

ஸு க ாங் ஃகபய் க ாங் ;

கடாங் ஜிங் ழூ யீ

தயார் ிவல:
ால் வள மடித்து பத்மாசனத்தில் அமரவும். உடல் முழுவவதயும்
தளர்வா வும் கதாய்வில்லாமலும் வவத்துக் க ாள்ளவும். இடுப்
வபயும்

ழுத்வதயும்

க ரா

வவத்துக்

க ாள்ளவும்.

தாவடவய சிறிது உள்ளிழுத்துக் க ாள்ளவும்.

ீழ்த்

ாவின் நுனி

கமலண்ணத்வதத் கதாட்ட வண்ணம் வவக் வும். பற் ளுக்கு
டுகவ சிறு இவடகவளி விட்டு வாவய மூடிக் க ாள்ளவும்.
ண் வளயும் கமன்வமயா
ருவணவய

மூடிக்

க ாள்ளவும். இதயத்தில்

ிரப்பிக் க ாள்ளவும். மு த்வத
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அவமதியா வும்

சாந்தமா வும் வவத்திருக் வும். அடிவயிற்றுக்கு முன்பா

வ

வள

ஜ்கயயின் முத்திவரயில் இவணக் வும் (படம் 5–1). கமதுவா
அவமதி ிவலயினுள் பிரகவசிக் வும்.
முதலாம் வசவ
வ யவசவு ள் கதாடங்கும் கபாது இதயம் எண்ண ஓட்டங் வள
கயாட்டிச் கசல் ிறது. ஆசான் அவமத்துள்ள சக்தி நுட்ப இயக்
ங் வள பின்பற்றி வ
அவசரமின்றியும்

அவசவு ள் கசல்ல கவண்டும். அவவ

ிதானமா வும்

கவண்டும். கமதுவா

இலகுவா வும்

தவலயின் முன்புறம் வவர உயர்த்தவும். வ
க ாண்கட,

கமதுவா

திருப்பவும். உள்ளங்வ
கபாது வ

கசய்யப்பட

ஜ்கயயின் முத்திவரயிகலகய வ
உள்ளங்வ

வள

வள

வள உயர்த்திக்
கமல்க ாக் ித்

ள் முழுவதும் கமல் க ாக் ியிருக்கும்

ளும் அதி பட்ச உயரத்வத எட்டியிருக்

கவண்டும்

(படம் 5–2).
அடுத்து வ
வடிவத்தில் வ

வளப் பிாித்து தவலக்கு கமகல வட்ட வில்
வள

ர்த்தி இரு புறங் ளிலிருந்து தவலக்கு

முன்பா க் க ாண்டு வரவும் (படம் 5–3).
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உடன் கதாடர்ந்து இரு வ
முழங்வ

வளயும் கமதுவா

ள் உட்புறமா வும் உள்ளங்வ

படியும் விரல் ள் முன்புறமா

இறக் வும்.

ள் கமகல பார்த்த

ீட்டியும் இருக்

கவண்டும் (படம்

5–4).
பின்னர்

இரு

மணிக் ட்டுக் வளயும்

சற்கற

வவளத்து

மார்பின் முன் குறுக் ா

வவக் வும். ஆண் ளுக்கு இடது வ யும்

கபண் ளுக்கு

வ யும்

வலது

கவளிப்புறத்திலிருந்து

கசல்ல

கவண்டியவவ (படம் 5–5).
முன்னங்வ
கவளிப்புறம்

ளும் வ

உள்ள

ளும் ஒகர க ர்க ாட்டில் வந்ததும்

மணிக் ட்வட

கவளிப்புறமா

உள்ளங்

வ வய கமல்க ாக் ி வவத்தபடிகய சுழன்று திருப்ப கவண்டும்.
அவர வட்டமா

சுழன்றவுடன் உள்ளங்வ

கமல்க ாக் ியும்

வ விரல் ள் பின்கனாக் ியும் ீண்டிருக்கும். இந்த இயக் ம் வ யில்
சிறிது அழுத்தம் க ாடுத்துச் கசய்யப்படு ிறது.
கும்

வ யின்

முன்புறமா க்
க ராக் ி

உள்ளங்வ

உடவலப்

உட்புறம் இருக்

பார்த்திருக் ,

மார்பின்

ீகழ இறக் ப்பட கவண்டும். இந்தக் வ வய

உள்ளங்வ

கவளிப்புறம்

திருப்பவும். வ யும் உள்ளங்வ யும்

பார்க்கும்படி

ீழ்க ாக் ி உடலுடன் 30°

க ாணத்தில் இருக்கும்படி வவக் கவண்டும் (படம் 5–6).
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வ வயத்

இரண்டாம் வசவ
முந்வதய
உட்புறமா

ிவலயிலிருந்து (படம் 5–6) கமகலயுள்ள இடதுவ வய
ீழிறக் ிய வண்ணம் வலதுவ யின் உள்ளங்வ வய

உடவல க ாக் ி திருப்பி வலதுவ வய கமகலழுப்ப கவண்டும்.
முதல் வசவ வயப் கபாலகவ இடவல மாற்றத்துடன் வ
இயக் வும். இப்கபாது வ

ளின்

ிவல முந்வதய

வள

ிவலக்கு

க கரதிரா இருக்கும் (படம் 5–7).
மூன்றாம் வசவ
ஆண் ள் வலது மணிக் ட்வட உள்ளங்வ

உடவல க ாக்கும்படி

க ராக் வும். (கபண் ளுக்கு இடது மணிக் ட்டு) வலது வ வய
மார்பின்

முன்பா

ர்த்தியபடி

க ாண்டு வந்து உள்ளங்வ

ீழ்க ாக் ியபடி அமர்த்தவும். வ
அகத

சமயம்

இடது

ீழிறக் ி

முழந்தாள்

வவர

உடவலப் பார்க் , வ விரல் ள்
க ரா

மணிக் ட்வட

இருக்

கவண்டும்.

(கபண் ளுக்கு

மணிக் ட்டு) திருப்பிய வண்ணம் கமகலழுப்பி

வலது

வலது வ வயக்

டக்கும் வண்ணம் க ாண்டு வரவும். இடது உள்ளங்வ வய
இடது கதாவளப் பார்க்

(கபண் ளுக்கு வலது)
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ர்த்தவும்.

இடது வ

சாியான

பார்த்தபடியும்

ிவலக்கு வந்ததும் உள்ளங்வ

விரல் ள்

முன்புறமா

கமகல

ீட்டியபடியும்

இருக்

கவண்டும் (படம் 5–8).
ான் ாம் வசவ
இது இடவல மாற்றத்துடன் கமகல கூறியுள்ள அகத வசவ தான்.
ஆண் ளுக்கு இடது வ (கபண் ளுக்கு வலது வ )உட்புறமா வும்,
வலதுவ

(கபண் ளின் இடது வ ) கவளிப்புறமா வும் இயங்

கவண்டும். அவசவு ள் இடவல மாற்றத்துடன் இருக்கும். வ
வடசி

ிவல முந்வதய வசவ க்கு க கரதிரா

ளின்

இருக்கும் (படம்

5–9).
ான்கு வசவ

வளயும்

ிறுத்தாமல்

கதாடர்ந்து

கசய்ய

கவண்டும்.
பந்து வடிவ சக்தி வள வலுப்படுத்துவது
ான் ாவது

வசவ வயத்

உட்புறமா வும்

ீழுள்ள

கதாடர்ந்து
வ வய

கமலிருக்கும்

வ வய

கவளிப்புறத்திலிருந்தும்

க ாண்டு வரவும். ஆண் ளுக்கு வலது உள்ளங்வ

கமதுவா த்

திரும்பி மார்புப் பகுதிக்கு முன்பா வும் ஆண் ளின் இடது வ
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(கபண் ளின் வலது வ ) கமகலயும் கசல் ின்றன (படம் 5–10).
இரு வ

ளும் மார்புப் பகுதிவய அவடந்து முன்னங்வ

க ர் க ாட்டில் வந்தவுடன் வ

ள் ஒரு

வளப் பிாித்து (படம் 5–11) இரு

பக் ங் ளுக்கு எடுத்துச் கசன்று உள்ளங்வ

ள்

ீகழ பார்த்தபடி

திருப்பி வவக் வும்.
இரண்டு வ

ளும் கமற்புறமா

வந்தவுடன் இடுப்பின் உயரத்தில் வ
வும். முன்னங்வ

முழங் ால் வளத் தாண்டி
வள வவத்துக் க ாள்ள

ளும் மணிக் ட்டு ளும் ஒகர உயரத்தில் இருக்

கவண்டும். இரண்டு வ

வளயும் தளர்வா

வும் (படம் 5–12). இந்த

ிவல உள்ளிருக்கும் கதய்வீ

வ

வவத்துக் க ாள்ள

ளுக்கு இழுக் ப்பட்டு வலுப்படுவதற் ா

கதய்வீ
கதய்வீ

சக்தி ள்

ஏற்பட்டது. இந்த

சக்தி ள் உருண்வடயா , பந்து வடிவத்தில் உள்ளவவ.
சக்தி வள வலுப்படுத்தும் கபாது உள்ளங்வ

ளின்

வமயப்பகுதியில் கவம்வமயா கவா னமா கவா மரத்துப் கபானது
கபாலகவா

பளுவவத்

தூக்குவது

கபாலகவா

உணர்ச்சி ள்

ஏற்படலாம். இருந்தாலும் கவண்டுகமன்கற இதுகபான்ற உணர்ச்சி
ளில் ாட்டம் கசல்லக் கூடாது. இயல்பா

இருக் வும். எவ்வளவு

க ரம் இந்த ிவலவய வவத்துக் க ாள்ள முடி ிறகதா அவ்வளவுக்கு
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ல்லது.

கபாறுக்

இயலாமல்

கசார்ந்து

கபாகும்

வவர

கதாடரலாம்.
தூண் வடிவ கதய்வீ சக்தி வள வலுப்படுத்துவது
முந்வதய

ிவலயின் கதாடர்ச்சியா

ஆண் ள் வலது (கபண்

ளுக்கு இடது) வ வயத் திருப்பி உள்ளங்வ

கமகல பார்த்தபடி

அடிவயிற்வற க ாக் ிக் க ாண்டு வரவும். அடிவயிற்றின் முன்பு
வ வய அப்படிகய உள்ளங்வ

கமகல பார்த்தபடி

ிறுத்தவும்.

அகத சமயத்தில் இடது (கபண் ளின் வலது) வ வயயும்
மு வாவய க ாக் ி க ாண்டு வரவும். உள்ளங்வ வய
க ாக் ியபடி வவத்து மு வாய்க்குச் சற்று
வ வய
இருக்

ீழ்

ீழான உயரத்தில்

ிறுத்தவும். முன்னங்வ யும், வ யும் ஒகர மட்டத்தில்
கவண்டும். இப்கபாழுது இரண்டு உள்ளங்வ

வமயமும்
வ

ர்த்தி

ஒன்வற

ஒன்று

பார்த்த

வண்ணம்

ளின்

அமர்த்தவும்.

வள அவசயாமல் வவக் வும் (படம் 5–13). இது உள்ளங்வ

இடி கபான்ற அகன
படுத்தும்

தூண் வடிவ கதய்வீ

சக்தி வள வலுப்

ிவல. இனித் கதாடர முடியாது என்று கதான்றும் வவர

இந்த ிவலயில் இருக் வும்.
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அடுத்தா , கமற்புறத்திலுள்ள வ வய அவரவட்டமா

அடி

வயிற்றுப் பகுதிக்குக் க ாண்டு வரவும். கூடகவ உட்புறமா ,
ீகழ இருக்கும் வ வய கமகல க ாண்டு வந்து மு வாய்க்கு க ர்
ீழ், உள்ளங்வ

ீகழ பார்த்தபடி வவக் வும் (படம் 5–14). கமகல

யுள்ள வ வய கதாளின் மட்டத்திகலகய வவத்து உள்ளங்வ

ள்

ஒன்வறகயான்று பார்க்கும்படி வவத்துக் க ாள்ளவும். முந்வதய
ிவலயின் வ

ளின்

ிவல இதில் இடவலமா

மாறி வரு ிறது.

இதுவும் அசாதாரண சக்தி வள வலுப்படுத்து ிறது. கபாறுக்
இயலாமல் கசார்ந்து கபாகும் வவர இகத ிவலயில் இருக் வும்.
சாந்த ிவல சாதவன
முந்வதய

ிவலயிலிருந்து

வட்டமா

கமகல

ஜ்கயயின் முத்திவரயில் வ
சாதவனவயத்

இருக்கும்

ீழிறக் ி அடிவயிற்றின் முன்பு
வள

கதாடங் வும்

வ வய

இவணத்து

(படம்

அவர

ீழுள்ள வ யுடன்

5–15).

சாந்த

ிவல

ிச்சலமான

விழிப்புணர்வுடன் கூடிய டிங் எனும் சாந்த ிவலயில் இருக் வும்.
எவ்வளவு அதி க ரம் இருக் முடியுகமா அவ்வளவு ல்லது.
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முடிக்கும் ிவல
வ

வள மார்பிற்கு முன்

வவத்து சாந்த

ஷு முத்திவரயில் (படம் 5–16)

ிவலயிலிருந்து கவளிகய வந்த பின்

ால் வளப்

பிாிக் வும்.

கசய்யுள் வளப் பற்றிய குறிப்பு:
பயிற்சிக்கு முன்பா
உச்சாடனம் கசய்ய கவண்டிய இந்த
கசய்யுள் வள இவசயுடன் கூடிய ஒலிப் பதிவு ளில் உள்ள சீன
கமாழியில் க ட்டால் கபாதுமானது. (தரவிறக் ம் கசய்ய
http://en.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html) தாமா கவ கூற
விரும்பினால் சீன கமாழியில் மட்டுகம உச்சாிக் கவண்டும்.
அதன் இடத்தில் கமாழி கபயர்ப்வப கூறக் கூடாது. புாிந்து
க ாள்வதற் ா
மட்டுகம இங்கு கமாழி கபயர்ப்பு தரப்
பட்டுள்ளது.
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சீன கமாழி உச்சாிப்பு:– ஜு, ஷு, ஸு இவவகயல்லாம் உ
என்பதற்கும்

அ

என்பதற்கும்

கவண்டும். தமிழில் இயல்பா

இவடப்பட்ட

ஒலியில்

கூற

கபசும் கபாது, ‘அது’ என்ற

கசால்லில் ‘து’ வில் உ ாரம் குவறந்து அ ாரம் அருக

இருக்கும்.

அந்த மாதிாி உச்சாிக் கவண்டும். கட, கஜ, கர கபான்றவற்வற
அ, எ இரண்டுக்கும் இவடப்பட்ட ஒலியில் கூற கவண்டும்.
முதலாம் பயிற்சிக்கு முன்பான உச்சாடனம்:
ஷன் ஷன்

யீ ; கடாங் ஜிங் ஸ்கவ ஜீ

டிங் டியன் டூத்ஸுன்; சியன்கஷா ஃகபாலீ
கபாருள்:
உள்ளமும் உடலும் ஒருங் ிவணந்து
சக்திநுட்பங் வளகயாட்டி இயங் ியும் இயக் மற்றும்
வானளாவி ஒப்பற்ற மாண்புடன்
ஆயிரம் ரம் க ாண்ட புத்தர் உயர்ந்து ிற் ின்றார்.
இரண்டாம் பயிற்சிக்கு முன்பான உச்சாடனம்:
ஷங் ஹ்கவ த்ஸங் லீ ; கழாங் ஷின் சிங் டீ
ஸு ம்கயா ஸுவூ ; ஃபா லுன் சூ சீ
கபாருள்:
ஞானம் கசறிந்து ஆற்றல் வலுவுற்று
இதயம் இவசந்து உடலும் க ிழ்வுற்று
அறிகவாளி துலங்கும் அற்புத ிவலயில்
ஃபாலுன் உதித்கதழு ின்றது.
மூன்றாம் பயிற்சிக்கு முன்பான உச்சாடனம்:
ஜிங் ஹ்வா பன் டீ ; ஃபா வ டிங் டீ
ஷின் ட்ஸு ஈ மங் ; கடாங் டியன் ச டீ
கபாருள்:
கமய்யுடவல பாிசுத்தமாக் ி
கமலும் ீழுமாய் சக்திப் பாவத வள ஃபா திறந்து விடு ின்றது;
இதயம் னிவுற்று க ஞ்சுறுதி திடமுற்று
விண்ணின் சி ரத்வதயும் மண்ணின் அதலத்வதயும் எட்டி
விடலாம்.
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ான் ாம் பயிற்சிக்கு முன்பான உச்சாடனம்:
ஷ்கவன் ஃபா ஜு ஷூ ; ஷின் சிங் ஸு யூ
ஃபான் பன் க்கவ ஜன் ; கயா கயா ஸு சீ
கபாருள்:
சுழலும் ியதி கவறுவமவயச் கசன்றவடய
தூய மணி கபால் இதயம் துலங்
மூலமான சத்திய ிவலக்கு மீண்டு
மிதப்பது கபால் இலகுவா உணரலாம்.
ஐந்தாம் பயிற்சிக்கு முன்பான உச்சாடனம்:
கயா யீ ஊ யீ ; யீன் ஸ்கவ ஜீ சீ
ஸு க ாங் ஃகபய் க ாங் ; கடாங் ஜிங் ழூ யீ
கபாருள்:
க ாக் த்துடனும் க ாக் மின்றியும்
வ ள் சக்தி நுட்பங் வளப் பின்பற்ற
கவறுவமயா வும் கவறுவமயின்றியும்
இயல்பாய் அவசந்தும் அவசயாமலும் இருக் லாம்.

ஃபாலுன் க ாங் பயில்வதற்கு வனத்தில் க ாள்ள
கவண்டியவவ
1. ஃபாலுன் க ாங் ின் ஐந்து பயிற்சி வளயும் வாிவசக்

ிரம

மா கவா அல்லது விருப்பப்படி கதர்ந்கதடுத்கதா பயிலலாம்.
ஆனால் முதற் பயிற்சியுடன் கதாடங்குவது தான் வழக் ம்.
முதற் பயிற்சிவய மூன்று முவற கசய்வது சிறந்தது. முதலா
வவதச் கசய்யாமல் மற்ற பயிற்சி வள கசய்வதும் பரவா
யில்வல. ஒவ்கவான்வறயும் தனித்தனியா வும் பயிலலாம்.
2. ஒவ்கவாரு இயக் த்வதயும் பிவழயின்றியும் கபாருத்தமான
ால அளவுடனும் கசய்ய கவண்டும். வ

ளும் உள்ளங்வ

ளும் முன்னும் பின்னும் வலமும் இடமும் கமலும்
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ீழும்

மி வும் இலகுவா ச் கசல்ல கவண்டும். சக்தி இயக் த்வத
பின்பற்றி அவசரம் எதுவுமின்றி ிதானமா வும் கமன்வமயா
வும் அவசவு வளச் கசய்ய கவண்டும். அதி

கவ மா கவா

அதி கமதுவா கவா கசய்யக் கூடாது.
3. ஃபாலுன் க ாங் சாதவன பிரதான உணர்வவகய பண்படுத்து
ிறது.

ஆ கவ பயிற்சியின் கபாது

பிரதான உணர்வின்

ட்டுப்பாட்டுக்குள் உங் வள வவத்துக் க ாள்ள கவண்டும்.
கவண்டுகமன்கற உடவல தள்ளாட விடக் கூடாது. தானா
ஆடினால் அவத

ிறுத்தி விடுங் ள். கதவவப்பட்டால்

ண்

வளத் திறந்து க ாள்ளலாம்.
4. முழு உடவலயும் தளர்வா

வவத்துக் க ாள்ள கவண்டும்.

குறிப்பா , முழங் ால் மற்றும் இடுப்புப்
இருக்

பகுதி ள் தளர்வா

கவண்டும். மி வும் விவறப்பா

ின்றால் சக்திப்

பாவத ள் அவடத்துக் க ாள்ளும்.
5. பயிற்சி ளின் கபாது அவசவு ள் இயல்பா வும், தளர்வா வும்,
ீடித்தும்,

இலகுவா வும்,

தங்குதவடயின்றியும்

இருக்

கவண்டும். இயக் ங் ள் அழுத்தமா வும் கமன்வமயா வும்
சிறிதளவு

வலுகவாடும்

ஆனால்

இறுக் மின்றி

இருக்

கவண்டும். அதன் பலன் உடகன கதாியும்.
6. ஒவ்கவாரு முவற பயிற்சிவய முடிக்கும் கபாதும் ீங் ள் உடல்
இயக் ங் வளகய

ிறுத்து ிறீர் ள்,

இயக் த்வத அல்ல. ீங் ள் வ

சக்தி

வள ஜ்கயயின் முத்திவரயில்

இவணத்தால் உடற்பயிற்சி முடிந்ததா
பால் சக்தி இயக் த்வத

சாதவனக் ான

அர்த்தம். மனமுவனப்

ிறுத்த முயலக் கூடாது. ஏகனனில்

ஃபாலுன் சுழல்வவத ிறுத்த முடியாது.
7. பலவீனமா கவா க ாய்வாய்பட்கடா இருப்பவர் ள் அவர் ள்
சக்திக்க ற்ப பயிற்சி வள கசய்யலாம். அவர் ள் குவறவா
கவா ஐந்தில் எவதயாவவதச் கசய்யலாம். எந்த அவசவவ
யுகம

கசய்ய

முடியாதவர் ள்

பத்மாசனத்திலாவது

அமர

கவண்டும். எப்படியானாலும் பயிற்சிவயத் கதாடர கவண்டும்.
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8. பயிற்சிவயச் கசய்வதற்கு இடம், திவச, க ரம் பற்றிய எந்த
பிரத்திகய

ட்டுப்பாடும்

இல்வல.

சுத்தமான

இடமும்

அவமதியான சுற்றுப்புறமும் அவசியம்.
9. இந்தப் பயிற்சி வளச் கசய்வதற்கு எந்தவித மன முவனப்வப
யும்

உபகயா ிக் ாமல்

இருந்தால்

எந்தக்

க ாளாறும்

ஏற்படாது. ஃபாலுன் க ாங்குடன் கவகறந்த பயிற்சிவயயும்
கசர்த்துச் கசய்யக் கூடாது. அப்படிச் கசய்தால் ஃபாலுன்
வடிவழிந்து விடும்.
10. பயிற்சியின் கபாது மனம் அவமதியவடய இயலாமல் இருந்
தால் ஆசானின்

ாமத்வத உச்சாிக் லாம்.

ாலப் கபாக் ில்

அவமதி ிவல ிட்டும்.
11. பயிற்சியின் கபாது இன்னல் ள் வரலாம். அது
ழிப்பதற் ான ஒரு வழி. எல்கலாருக்கும்
உடலில் அகசள ாியமா
ிவனக்

ர்மம் உண்டு.

உணர்ந்தால் அதவன க ாகயன்று

கவண்டாம். உங் ள்

சாதவனயில்

ர்மத்வதக்

முன்கனறவும்

ர்மங் வளக்

சில

ழிப்பதற்கும்

கசாதவன ள்

சடுதியில்

வரலாம்.
12. பத்மாசனத்தில்

ால் வள மடிக்

முடியாவிட்டால்

ீங் ள்

ாற் ாலியின் விளிம்பில் அமர்ந்து தியானம் கசய்யலாம்.
இதனாலும் பலன் உண்டு. சாத ரா

இருப்பதால் பத்மாச

னத்தில் அமர முயலத் தான் கவண்டும்.

ாலப்கபாக் ில்

ிச்சயம் உங் ளால் உட் ார முடியும்.
13. தியானப்

பயிற்சியின்

உருவங் வளகயா

கபாது

ாண

ஏதாவது

க ர்ந்தால்

ாட்சி வளகயா

அவற்வற

கபாருட்

படுத்தாமல் பயிற்சிவயத் கதாடரவும். ஏதாவது பயங் ரமான
ாட்சி களா, தி ிகலா ஏற்பட்டால் உடகன

“ ான் ஃபாலுன்

க ாங் ஆசானால் பாது ாக் ப் படு ிகறன். எவதக்
அஞ்ச மாட்கடன்” என்று

ண்டும்

ிவனவு கூரவும். அல்லது ஆசான்

லீ வய அவழத்தபடி பயிற்சிவயத் கதாடரவும்.
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ஐந்தாம் அத்தியாயம்
க ள்வி-பதில்
1.

ஃபாலுன் மற்றும் ஃபாலுன் க ாங்

க : ஃபாலுனின் உள்ளடக் ம் என்ன?
ப: ஃபாலுன் ஓர் அறிவுத் திறன் வாய்ந்த, உயர் சக்தி வளக்
க ாண்டுள்ள, வஸ்து. அது தானா கவ க ாங் மாற்றத்வத கசய்ய
வல்லது. அது மது பாிமாணத்தில் இருப்பதில்வல.
க : ஃபாலுன் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கும்?
ப: ஃபாலுன் கபான் மஞ்சள் ிறமுவடயது என்று மட்டுகம கசால்ல
முடியும்.

இந்த

வண்ணம்

மது

பாிமாணத்தில்

இல்வல.

உள்வட்டத்தின் அடிப்பவட வண்ணம் ல்ல சிவப்பு. கவளிவட்டத்
தின் வண்ணம் ஆரஞ்சு. டாவ் பிாிவவச் கசர்ந்த சிவப்பும்

ருப்பு

மான இரண்டு வடய்ஜி சின்னங் ளும், சிவப்பும்

ஆதி

ீலமுமா

ம ா டாவ் பிாிவவச் கசர்ந்த மற்றும் இரண்டு வடய்ஜி சின்னங்
ளும் உள்ளன. இவவ இரு கவறு பிாிவு ள். 卍 சின்னத்தின் ிறம்
கபான்மஞ்சள்.

ீழ் ிவலயில் திவ்வியக் ண் திறக் ப் கபற்றவர்

ள் ஒரு மின்விசிறிவயப் கபால் ஃபாலுன் சுழல்வவதக்

ாண

முடியும். அது மி வும் கபாலிவுடன் இருப்பவதத் கதளிவா ப்
பார்க்

முடிந்தால் சாத ருக்கு பயிற்சியில் ஊக் ம் ஏற்படும். அது

அவவர மி வும் தீவிரமா

உவழத்து சாதவனயில் விவரவா

முன்கனறத் தூண்டும்.
க : முதலில் ஃபாலுன் எங்க

ாணப்படும்? பின்னர் எங்க

இருக்கும்?
ப:

ாம் உங் ளுக்கு அளிப்பது ஒகர ஒரு ஃபாலுன் தான். அது

அடிவயிற்றில் கபாருத்தப்படும்.

ாம் முன்னால் கூறியபடி கவறு

சாதவனமுவற ளில் டான் கபணி வவக் ப்படும் அகத இடத்தில்
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தான் ஃபாலுனும் இருக்கும். அதன் இருப்பிடம் மாறகவ மாறாது.
சிலரால் பல ஃபாலுன் ள் சுழல்வவதப் பார்க்
உங் ள் உடவல சாி கசய்வதற் ா

என்

முடி ிறது. அவவ

ியதிச் கசறிவுடல் ளால்

கவளியிலிருந்து உபகயா ிக் ப் படுபவவ.
க : பயிற்சியாலும் சாதவனயாலும் ஃபாலுவன உருவாக்

முடி

யுமா? எத்தவன அப்படி உருவாக் லாம்? ஆசான் அளிக்கும்
ஃபாலுனுக்கும் இவற்றிற்கும் கவறுபாடு உண்டா?
ப: பயிற்சியாலும் சாதவனயாலும் ஃபாலுன் உருவாக்
உங் ள்

சக்திச்கசறிவு

வலுப்கபறும்

இயலும்.

கபாது கமலும் கமலும்

ஃபாலுன் ள் உருவா ிக் க ாண்டிருக்கும். எல்லா ஃபாலுன் ளும்
ஒன்கற

தான்.

ஒகர

கவற்றுவம

என்னகவன்றால்

உங் ள்

அடிவயிற்றுப் பகுதியிலுள்ளது மூலகவர். ஆவ யால் அது இடம்
கபயராது.
க : ஃபாலுன் இருப்பவதகயா சுழல்வவதகயா ஒருவர் எப்படி
உணரகவா பார்க் கவா முடியும்?
ப: அவத உணரகவா பார்க் கவா கவண்டிய அவசியமில்வல. மி
நுட்பமான உணர்வு கபற்ற சிலரால் ஃபாலுனின் சுழற்சிவய உணர
முடியும். ஃபாலுன்

ிறுவப்பட்ட புதிதில் சிறிது அகசள ாியமா

உணரலாம். அடிவயிற்றில் வலிகயா, கவப்பகமா, ஏகதா அவச
வது கபாலகவா உணரலாம். பழ ி விட்ட பிறகு எந்த உணர்ச்சியும்
இருக் ாது.

இருந்தாலும்

அதவனப் பார்க்

அசாதாரண

சக்தி

கபற்றவர் ளால்

முடியும். வயிவறப் கபாலத்தான் அதுவும்.

உங் ள் வயிற்றின் அவசவு வள ீங் ள் உணர்வதில்வலகய.
க :

ஃபாலுன்

இலச்சிவனயில்

உள்ள

திவசயும் மாணாக் ாின் நுவழவுச் சீட்டில்
சுழலும்
மாணவர்

திவசயும்

ஒன்றா

நுவழவுச்

டி ாரப்கபாக் ிற்கு

ருத்தரங் ிற் ான

அச்சிடப்பட்ட

சுழல்வது

சுழலும்

ாணப்படும் ஃபாலுன்

இல்வலகய?

சீட்டில்
மாறா

ஃபாலுன்

ஏன்?

ஃபாலுன்
(கபய்ஜிங் ில்

வடகபற்ற முதல் மற்றும் இரண்டாவது ருத்தரங்கு பற்றியது)
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ப: உங் ளுக்கு ன்வம கசய்ய கவண்டுவது தான் அதன் க ாக் ம்.
அவ்வாறு அது கவளிகயற்றும் சக்தி எல்கலார் உடவலயும்
சீராக்கும். அதனால் தான்

டி ாரப் கபாக் ில் சுழல்வதில்வல.

அது அவ்வாறு சுழல்வவத உங் ளால் பார்க் முடியும்.
க :

எந்தத்

தருணத்தில்

ஆசான்

சீடர் ளுக்கு

ஃபாலுவனப்

கபாருத்து ிறார்?
ப:

ாகன இது பற்றி உங் ள் அவனவாிடமும் கபச விரும்பு

ிகறன். இங்குள்ள பயிற்சியாளர் ளில் பலர் கவறு சாதவன
முவற வள கசய்தவர் ள். இதிலுள்ள சிக் ல் என்னகவன்றால்
அதன் மூலம் அவர் ளுவடய உடலில் கூளம் கபால படிந்துள்ள
சீர்க டானவற்வறகயல்லாம்
வற்வற மட்டுகம தக்

அ ற்ற

கவண்டியுள்ளது.

ல்ல

வவத்துக் க ாண்டு அல்லாதவற்வற

அப்புறப்படுத்த கவண்டியிருக் ிறது. ஆ , இது ஒரு அதி ப்படி
கவவல. இதன் பிறகு தான் ஃபாலுவனப் கபாருத்தலாம். ஒருவரது
சாதவனயின் தரத்திற்க ற்ப அவரது ஃபாலுன் அளவு மாறலாம்.
சிலர்

சீக ாங்

அவர் ளின்

எதுவும்

உடல் ள்

முன்னர்

பழ ியிருக்

சீரவமக் ப்பட்டு,

மாட்டார் ள்.

பிறவிப்

பண்பின்

தன்வமயினால் என் வகுப்பில் பங்க டுக்கும் கபாகத க ாய் ள்
குணமா ி, தமது சீ-சக்தி

உடல் கபறும்

ிவலவயக்

டந்து, பால் கவண்வம

ிவலக்கு அடிகயடுத்து வவத்திருப்பார் ள். அந்த

ிவலவமயில் ஃபாலுன் கபாருத்த முடியும். இன்னும் பலருக்கு
உடல் லம் சீர்க ட்டிருக்கும். அதனால் கதாடர்ந்து உடவல
சீர்படுத்திக் க ாண்கட இருக்

கவண்டியிருக்கும். முழுவதும்

சீரவமக்கும் முன்னர் எப்படி ஃபாலுவனப் கபாருத்த முடியும்?
ஆனால் இத்தவ யவர் ள் மி வும் குவறகவ. வவல கவண்டாம்.
ான் ஏற் னகவ ஃபாலுவன உருவாக்

கவண்டிய சக்தி நுட்ப

இயக் ங் வளப் கபாருத்தியா ி விட்டது.
க : ஃபாலுன் எவ்வாறு எடுத்துச் கசல்லப்படு ிறது?
ப:

அது

எடுத்துச்

கசல்லப்படுவதில்வல.

ான்

ஃபாலுவன

கசலுத்திய பின் உங் ள் அடிவயிற்றில் அவதப் கபாருத்து ிகறன்.
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அது

மது

கபளதி ப்

பாிமாணத்தில்

இல்வல.

கவகறாரு

பாிமாணத்தில் உள்ளது. உங் ள் வயிற்றில் குடல் முதலானவவ
இருக்கும்கபாது அது இந்த பாிமாணத்தில் சுழலத் கதாடங் ினால்
என்ன ஆகும்? அது கவகறாரு பாிமாணத்தில் இருப்பதால் எந்தப்
பிரச்சிவனயும் ிவடயாது.
க :

தங் ள்

அடுத்த

வகுப்பு ளிலும்

கதாடர்ந்து

ஃபாலுன்

தருவீர் ளா?
ப: ஒகர ஒரு ஃபாலுன் தான் உங் ளுக்குக் க ாடுக் ப்படும்.
சிலருக்கு பல ஃபாலுன் ள் சுழல்வது கபாலத் கதான்றலாம்.
அவவ உங் ள் உடவல சாி கசய்வதற் ா
படுத்தப்படும்.
கவன்றால்

கவளிகய உபகயா ப்

மது உடற்பயிற்சியின் பிரத்திகய

சக்தி

கவளியில்

வரும்

கபாது

அம்சம் என்ன
அடுக் டுக் ா

ஃபாலுனின் சரங் ள் கவளிப்படும். ஆ , பயிற்சிவயத் கதாடங்கும்
முன்கப உங் வளச் சுற்றி பல ஃபாலுன் ள் சுழன்று சுழன்று
உங் ள் உடவல சீர் கசய்த வண்ணம் இருக்கும். உங் ளுக்
க ன்று

ான் அளித்துள்ள தனிப்பட்ட ஃபாலுன் உங் ள் அடி

வயிற்றிகல அவமந்திருக்கும்.
க : பயிற்சிவய

ிறுத்தி விட்டால் ஃபாலுன் மவறந்து விடுமா?

ஃபாலுன் எதுவவர என் உடலில் தங் ியிருக்கும்?
ப:

ீங் ள் உங் வள ஒரு சாத ரா க்

எடுத்துவரத்த

வண்ணம்

க ாண்டிருக்கும்

வவர

ஷின்ஷிங்
ீங் ள்

ருதியிருக்கும் வவர,
விதி வளப்

பயிற்சி

ான்

பின்பற்றிக்

கசய்யாத

கபாதும்

ஃபாலுன் மவறவதில்வல என்பது மட்டுமல்ல கமலும் வலுப்
கபறவும் கசய் ிறது. ஆனால்
பயிற்சி கசய்தாலும் கூட

ீங் ள் மற்றவர் வள விட அதி ம்

ான் வகுத்துள்ள ஷின்ஷிங் தரத்வத

அனுசாிக் த் தவறினால் பயிற்சிகயல்லாம் வீண் தான்.

ீங் ள்

பயிற்சி கசய்தாலும் பலன் இருக் ாது. எந்த மார்க் த்வத பின்
பற்றினாலும் அதற்குாிய விதி வள அனுசாிக் வில்வலகயன்றால்
உங் ள் பயிற்சி தீய மார்க் கம ஆகும். உங் ள் மனதில் க ட்ட
எண்ணங் கள இருக்குமானால், “அவன் எவ்வளவு கபால்லாதவன்,
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எனக்கு மட்டும் அற்புத சக்தி ள் வரட்டும், அவனுக்கு சாியான
பாடம்

ற்பிக் ிகறன்”

ஷின்ஷிங் பற்றி
இருந்தால்

என்பது

கபான்ற

எண்ணங் ளுடன்,

ான் விதித்துள்ளவற்வற

வடப்பிடிக் ாமல்

ீங் ள் ஃபாலுன் க ாங் பயின்று க ாண்டிருந்தாலும்

கூட ீங் ள் பயிலுவது தீய வழி தாகன.
க : “நூறு மில்லியன் டாலர் க ாடுத்தாலும் ஃபாலுவன வாங்
முடியாது.” என்று அடிக் டி ஆசான் கசால்வதன் கபாருள் என்ன?
ப: அதாவது ஃபாலுன் மி

அாிதான, விவல மதிக்

முடியாத

கபாருள் என்று அர்த்தம். ான் க ாடுப்பது ஃபாலுன் மட்டுமல்ல,
உங் ள் சாதவனக்கு உத்திரவாதம் அளிக் க் கூடிய பல விஷயங்
வள ான் உங் ளுக்குத் தரு ிகறன். அவவயும் விவல மதிப்பற்ற
வவகய. இவற்றில் எதவனயும் எவ்வளவு விவல க ாடுத்தாலும்
வாங் முடியாது.
க :

தாமதமா

வந்து

கசர்ந்து

க ாள்பவருக்கு

ஃபாலுன்

ிவடக்குமா?
ப:

ீங் ள் வகுப்பின்

வடசி மூன்று தினங் ளுக்கு முன்னர்

வந்தால் உங் ள் உடலும் சீராக் ப்பட்டு, மற்ற பல விஷயங்
ளுடன் ஃபாலுவனயும் தர முடியும்.

வடசி மூன்று தினங் ளில்

வந்தால் இவற்வற கசய்ய முடியும் என்று கசால்ல முடியாது.
ஆனால் உங் ள் உடல் சாி கசய்யப்படும். மற்றவற்வற கபாருத்து
வது

டினம். அப்படியும் உங் ள் தகுதி ஏற்றதா

இருக்குமானால்

எல்லாவற்வறயும் கபாருத்தக் கூடும்.
க : மனித உடலில் உள்ள ஒழுங் ின்வம வள திருத்துவதற்கு
ஃபாலுன் மட்டுகம பயன்படுத்தப் படு ிறதா?
ப: சீர் கசய்வதற்கு முழுவதும் ஃபாலுன் ஒன்வற மட்டுகம சார்ந்
திருப்பதில்வல. திருத்துவதற்கு ஆசான் பல கசய்முவற வளக்
வ யாளு ிறார்.
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க : ஃபாலுன் க ாங் உருவாகுவதற் ான வரலாற்று பின்னணி
என்ன?
ப: இது மி வும் உயர் ிவலயில் விவாதிக் கவண்டிய ஒரு ம த்தான
க ள்வி,

ம்முவடய இப்கபாவதய

ிவலயில் அது எட்டாத

விஷயம். ஆ கவ ான் அவத இங்கு விவாிக்

முடியாது. ஒன்வற

ீங் ள் புாிந்து க ாள்ள கவண்டும். இது புத்தமதம் சார்ந்த சீக ாங்
அல்ல. இது கபளத்த பிாிவவச் சார்ந்த சாதவன முவற. புத்த
மதத்தின் குறிக்க ாவளப் கபான்றகத

ம்முவடயதும் என்றாலும்,

இது புத்த மதத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. இரண்டின் இலக்கும்
ஒன்கறயானாலும் இவவ கவவ்கவறு வழி வளப் பின்பற்றும் இரு
கவறு சாதவன முவற ள்.
க : ஃபாலுன் க ாங் ின் வரலாறு எவ்வளவு ீண்டது?
ப:

ான் பயின்ற சாதவனமுவறயும்

கபாதவனமுவறயும்

சிறிது

ான் பிரபலப் படுத்தியுள்ள

மாறுபட்டவவ.

ான்

மக் ளுக்கு

கபாதித்து வழங்கும் ஃபாலுவன விட ான் பண்படுத்தி வளர்த்துக்
க ாண்ட ஃபாலுன் அதி

வலிவமயானது. சாதவனமுவறயில்

அனுமதிக் ப்பட்டவத விடவும் விவரவா
வளர்ச்சி அவடந்தது.

என்னுவடய க ாங்

ான் கபாதுமக் ளுக்கு அறிமு ப்படுத்தி

யுள்ள முவறயிலும் க ாங் கவ மா

வளர அனுமதி உண்டு.

ஆவ யால் சாத ாின் ஷின்ஷிங் தகுதி ள் (சாதாரண பயிற்சி
வள விடவும்) உயர் மட்டத்வதச் கசர்ந்தவவ,
அவடய கவண்டியவவ.
யுள்ள சாதவனமுவற
குவறவா

ண்டிப்பா

ான் கபாதுமக் ளுக்கு அறிமு ப்படுத்தி
ான் பயின்ற சாதவனவய விட

சாதவன முவறவய விட அது

டினமானது தான். இந்த சாதவன

முவற முந்வதய முவறயிலிருந்து கவறுபட்டிருப்பதால்
இதன்

டுவம

மாற்றியவமக் ப்பட்டுள்ளது. ஆயினும் ஒரு சராசாி
ாகன

ிறுவனர் ஆ ிகறன். அது பிரபலமாவதற்கு முன்பிருந்த

ாலத்வதச் கசர்க் ாமல் ஃபாலுன் க ாங் ின் வரலாற்றுக்
அளவவச் கசால்வதானால்

டந்த கம மாதம் (1992)
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ால
ான்

வட ிழக்குப் பிரகதசத்தில் கபாதிக்

ஆரம்பித்த

ாள் முதல்

எனலாம்.
க :

ாங் ள் தங் ள் உவர வளக் க ட்டுக் க ாண்டிருக்வ யில்

ஆசான் எங் ளுக்கு அளிப்பது என்ன?
ப: ஒவ்கவாருவருக்கும்
ஃபாலுன்

சாதவன

ான் ஃபாலுவனத் தரு ிகறன். ஒரு

கசய்யவும்

மற்ற

ஃபாலுன் ள்

உடவல

சீரவமக் வும் தரப்படு ின்றன. அத்துடன் எனது ஃபாஷன் ( ியதிச்
கசறிவுடல்) ள் உங் வள - உங் ள் ஒவ்கவாருவவரயும் -

ீங் ள்

பாலுன் க ாங் பயிலும் பட்சத்தில் - ாக் ின்றனர். ீங் ள் சாதவன
கசய்யாவிடில் எனது ஃபாஷன்

உங் வள பாது ாக் ப் கபாவ

தில்வல. ாகன கசான்னாலும் ஃபாஷன் கபா
ஃபாஷன் ளுக்கு

உங் ள்

மன

மாட்டார். எனது

எண்ணங் ள்

கதளிவா வும்

துல்லியமா வும் கதாியும்.
க : ான் பாிபக்குவ ிவலவய அவடய ஃபாலுன் க ாங் என்வன
அனுமதிக்குமா?
ப: ம ா மார்க் ம் (தாஃபா) வரம்பற்றது. ததா த
ீங் ள்

அவடந்து

விட்டாலும்

அதுகவ

கமய்யற க றியின் சாத ர் ள் அல்லவா

இறுதி

ிவலவயகய
என்பதல்ல.

ீங் ள்? கதாடருங் ள்

சாதவனவய! ீங் ள் அவடயப் கபாவது பாிபக்குவ ிவல!
2.

பயிற்சி, க ாள்வ மற்றும் வழிமுவற ள்

க : சுவர்க்
பலருக்கு

சுற்கறாட்ட பயிற்சி முடிந்து வீட்டிற்குத் திரும்பிய

னவில் தாம் ஆ ாயத்தில் பறப்பது கபால கதளிவா ப்

பார்க் முடி ிறது. இது எதனால்?
ப:

ான் உங் ள் அவனவருக்கும் கசால்வகதன்னகவன்றால் இது

கபால் உங் ளுக்கு தியானத்தின் கபாகதா

னவிகலா வந்தால்

அவவ னவல்ல. இது உங் ள் மூல ஆன்மா (யுவன்ஷன்) உடவல
விட்டு கசல்வதால் ஏற்படு ிறது.
முற்றிலும் மாறுபட்டது.

னவு

னவின் கபாது
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ாண்பதிலிருந்து இது
ீங் ள் இவ்வளவு

கதளிவா வும் விவரமா வும் பார்ப்பதில்வல.
உடவல விட்டு கவளிகய கசல்லும் கபாது
பறக்கும் விதத்வதயும்

மூல ஆன்மா

ாணும்

ாட்சிவயயும்

ிஜம் கபாலகவ கதளிவா ப் பார்த்துப்

புாிந்து க ாள்ள முடியும். அவவ ிவனவிலும் ிற்கும்.
க : ஃபாலுன் வடிவிழந்து கபானால் என்ன தீய விவளவு ள்
ஏற்படும்?
ப: இது ஒருவர் தடம் பிறழ்ந்து விட்டவதகய

ாட்டு ிறது.

இதனால் ஃபாலுனின் கசயல் திறன் கபாய் விட்டது. கமலும் இத
னால் சாதவனயில் பல்கவறு பிரச்சிவன ள் கதான்றும். இது
பிரதான சாவலவய விட்டு வில ி சந்து கபாந்து ளில் டந்து வழி
கதாியாமல் கதாவலந்து கபாவவதப் கபாலத்தான். உங் ளுக்கு
சிக் ல் ள் பல ஏற்பட்டு அன்றாட வாழ்க்வ வய பாதிக்கும்.
க : சுயமா ப் பயிற்சி கசய்யும் கபாது வீட்டுச் சூழவல எப்படிச்
சமாளிப்பது? ஃபாலுன் வீட்டிகல தங்குமா?
ப: இங்க

அமர்ந்திருக்கும் பலரும் தங் ள் வீட்டில் ஃபாலுன்

இருப்பவத

உணர்ந்திருப்பீர் ள்.

குடும்பத்தினரும்

அதனால்

ன்வம கபறத் கதாடங் ியிருப்பர். ஒகர இடத்தில், ஒகர சமயத்
தில் பல பாிமாணங் ள் அவமந்துள்ளன என்று ஏற் னகவ
கூறியுள்களன்.
அவதயும்

உங் ள்

வீடும்

இதற்கு

ான்

விதிவிலக் ல்லகவ.

வனித்துக் க ாள்ளத்தாகன கவண்டும். அங்குள்ள

தீயவற்வறகயல்லாம் அ ற்றி விட்டு கமலும் எந்தக் க டுதியும்
உள்கள பு

முடியாதவாறு ஒரு க டயத்வத

ிறுவிப் பாது ாப்பு

அளிக் ப்படும்.
க : பயிற்சி கசய்யும் கபாது சீ-சக்தி ஒரு க ாயுற்ற இடத்வதத்
தாக் ி அதனால் அங்கு வலியும் வீக் மும் உண்டா ிறகத, அது ஏன்?
ப: க ாய் என்பது ஒரு வவ
ஆரம்ப

ாிய சக்திக்

ற்வற. வகுப்பின்

ிவலயில் அதவன சிறு சிறு துண்டு ளாக் ி

கபாது அந்த இடத்தில் சிறிது வீக் ம்

ீக்கும்

ாணப்படும். எப்படியும்,

அதன் கவர் ள் ஏற் னகவ அழிக் ப்பட்டு, க ாய் கவளிகயறத்
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கதாடங் ி

விட்டது.

அது

கவகு

சீக் ிரகம

முழுவதுமா

கவளிகயறி விடும். க ாயும் இனி இருக் ாது.
க :

ருத்தரங் ிற்கு வந்த சில

ாட் ளில் என் பவழய க ாய் ள்

மவறந்து விட்டன. ஆனால் சில

ாட் ள்

ழித்து அவவ மீண்டும்

கதான்றி விட்டன. அது ஏன்?
ப:

ம்முவடய சாதவன முவறயில் மி

விவரவில் முன்கனற்றம்

ஏற்படு ிறது. உங் ள்

ிவல ளும் மி க் குறு ிய

மாற்றம் அவட ின்றன.

ீங் ள் அறியுமுன்னகர உங் ள் க ாய்

ள்

குணமாக் ப்பட்டு

விட்டன.

ான்

எடுத்துச்

ாலத்தில்
கசான்ன

கசாதவனயான இடர் கள பின்னால் கதான்றிய அறிகுறி ள்.
சாியா

வனிக் வும். அவவ உங் ள் பவழய க ாயின் அறி

குறி ள் அல்ல. இதற் ா

கவறு சீக ாங் ஆசான் வள

ாடினால்

அவர் ளால் உங் ள் உடவல சாி கசய்ய முடியாது. க ாங் வளரும்
கபாது ஏற்படும் ர்மத்தின் கவளிப்பாகட இது.
க : சாதவன கசய்யத் கதாடங் ிய பின், முன் கபாலகவ மருந்து ள்
எடுத்துக் க ாள்வது அவசியமா?
ப: இதுபற்றி

ீங் கள தான் சுயமா

சிந்தித்து தீர்மானிக்

கவண்டும். சாதவனவய கமற்க ாண்ட பின்னர் மருந்து எடுத்துக்
க ாள்வது இந்த சாதவனயின் க ாய் தீர்க்கும் திறனில் உங்
ளுக்கு

ம்பிக்வ

வரவில்வல என்றா ிறது.

ம்பினால் மருந்து

எதற்கு? ஆனால் உங் ள் ஷின்ஷிங் தரத்வத சாிவர
வரவில்வல என்றால் பிரச்சிவன ள் எழுந்தவுடன் லீ க

ாத்து
ாங்ஜு

தான் என்வன மருந்து ள் எடுத்துக் க ாள்ள கவண்டாம் என்றார்
என்பீர் ள். ஆனால் லீ க

ாங்ஜு உங் ள் ஷின்ஷிங் தரத்வத

உயர்வா

ண்டிப்பா

வவத்திருப்பதில்

இருக்கும்படி கூறியவத

ீங் ள் கசய்தீர் ளா? உண்வமயான சாத ர் ளின்
இருப்பவவ

சாதாரண

உடல் ளில்

இருப்பவவ

உடலில்
கபான்ற

வவயல்ல. சாதாரண மக் ளின் க ாய் ள் உங் ள் உடவல அண்ட
விட மாட்கடாம். உங் ள் உள்ளம் தார்மீ க றியில் ிற்குமானால்
உண்மு

சாதவன க ாய் தீர்க்
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வல்லது என்ற

ம்பிக்வ

இருக்குமானால் மருந்து வள

ிறுத்தி விடலாம்.

வவலப்பட

கவண்டாம். சி ிச்வச எதுவும் எடுத்துக் க ாள்ளத் கதவவயில்வல.
உங் ள் க ாய் ள் தீர்க் ப் பட்டு விடும் என்பது திண்ணம்.
ாளுக்கு

ாள்

ீங் ள் எல்கலாரும்

லம் கபற்று முன்கனறி வரு

ிறீர் ள், அல்லவா? ஏகனனில், என்

ியதிச் கசறிவுடல் ள்

உங் ள் பலாின் உடல் வளச் சீராக்கும் கபாருட்டு மும்முரமா
கவவல கசய்து வரு ின்றன. அவவ இவ்வாறு உங் ளுக்கு உதவி
புாி ின்றன. சாதவன புாியும் கபாது உங் ள் மனம் திடமில்லாமல்
இருந்தாகலா

அவ ம்பிக்வ

க ாண்டிருந்தாகலா

அல்லது

‘இவதயும் முயன்று பார்ப்கபாகம’ என்ற மனப்பான்வமயுடன்
இருந்தாகலா உங் ளால் எவதயும் அவடய முடியாது. உங் ளுக்கு
புத்தர் ள் மீது

ம்பிக்வ

இருக் ிறதா

இல்வலயா

என்பது

உங் ள் கமய்ஞானத் தகுதிவயயும் பிறவிப் பண்வபயும் கபாறுத்
தது. மானிடக்

ண் ளுக்கு கதாியும் வண்ணம் ஒரு புத்தர் இங்க

கதான்றுவாரானால் எல்கலாருகம அவாிடம் புத்த தர்மம் பயில
முந்துவார் ள்.
என்ற

ீங் ளா கவ மன மாற்றம் க ாள்ள கவண்டும்

கபச்சுக்க

இடமில்வல

அப்கபாது.

முதலில்

ம்ப

கவண்டும். பிறகு தான் அறிய முடியும்.
க : சிலர் ஆசாவனயும் அவரது சீடர் வளயும் க ாய் தீர்க்
வருமாறு அவழக் விரும்பு ிறார் ள். அதற்கு சம்மதிப்பீர் ளா?
ப:

ான் கவளிப்பவடயா

வள

ீக்குவதற் ா

கபாதுமக் ளிவடகய வந்தது க ாய்

அல்ல. மனிதர் என்று இருந்தால் அங்கு

க ாய் ளும் இருக் த் தான் கசய்யும். என் வார்த்வத வள சிலரால்
புாிந்து க ாள்ளகவ முடிவதில்வல. ஆனால்

ான் கமற்க ாண்டு

விவாிக் ப் கபாவதில்வல. கபளத்த பிாிவின் சாதவன முவற ள்
எல்லா உயிர் வளயும் உய்விப்பதற் ானவவ. க ாய் வள குண
மாக்குவதில் தவறில்வல. சி ிச்வச அளிக்
டது ஆன்மீ

ாம் ஏற்றுக் க ாண்

சாதவனவய ஊக்குவிப்பதற் ா

மட்டுகம.

ான்

மக் ளிவடகய இப்கபாழுது தான் அறிமு மா ியுள்களன். அத
னால் அகன ம் கபர் என்வன அறிந்திருக்

வாய்ப்பில்வல.

என்னுவடய உவர வளக் க ட் வும் அதி ம் கபர் வராமலிருக் க்
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கூடும். அதனால் ஆகலாசவன கூறி க ாய் வள குணப்படுத்து
வதன் மூலம் ஃபாலுன் க ாங் சாதவனயின் ம த்துவத்வத மக் ள்
வனிக் ச்

கசய்ய

முடி ிறது.

இவ்வாறு

பிரபலப்படுத்துவது

ல்லகதாரு வரகவற்வபப் கபற்றுள்ளது. எனகவ க ாய் தீர்க்கும்
ஒகர க ாக் த்துடன் கசயல்படவில்வல. சக்தி வாய்ந்த க ாங்
பயன்படுத்தி க ாய் வள கதாழில் ாீதியா
அனுமதி

ிவடயாது. இவ்வுலகு

ியதி ளுக்குப் பதிலா

டந்த

குணப்படுத்துவதற்கு

ியதி வள இவ்வுல த்து

உபகயா ிப்பது தவட கசய்யப்பட்டுள்

ளது. அவ்வாறு கசய்வது சமுதாயத்வத குவலக்கும். ஏற்படும்
விவளவு ள்

ன்றா

இருக் ாது. உண்மு

சாதவனவய ஏற்றுக்

க ாண்ட சாத ர் ள் பால் உள்ள கபாறுப்பின்
உங் ள் உடல் வள க ாயற்ற

ாரணமா

ாம்

ிவலக்கு வரும் வவர சீரவமக்

கவண்டியுள்ளது. அப்கபாது தான் உங் ளால் உயர் ிவலக் ான
சாதவன புாிய முடியும். சாதவன புாிவதில் முவனந்திராமல்
ீங் ள் க ாய் பற்றிகய
கவளிப்பவடயா ச்

வவலப்பட்டவாறு இருந்தால், எதுவும்

கசால்லாவிட்டாலும்

கூட

என்

கசறிவுடல் ளுக்கு உங் ள் எண்ணம் புாிந்து விடும்.
எவதயுகம உங் ளால் அவடய முடியாது.
கபாகத

ாம்

உங் ள்

உடல் வள

விட்கடாம். ஆனால் அது சாத ரா
கசய்யப் பட்டது.

ான் வகுப்பின்

வகுப்பு

ஏற் னகவ
இருப்பதற் ா

ியதிச்

வடசியில்
டத்தும்
சீரவமத்து
மட்டுகம

டுகவ உங் ள் சி ிச்வசவயத்

கதாடங் ி அதற் ா ப் பணம் வசூல் கசய்ய மாட்கடன். அது
கபான்ற வழக் ம் எம்மிடம்

ிவடயாது. உங் ள் க ாய் ள் இன்

னும் குணமா ாவிட்டால் அது உங் ள் கமய்ஞானத் தகுதிவயப்
கபாறுத்த விஷயம்.

டும் க ாய்க்கு ஆளானவர் என்று

ாம்

எவவரயும் விலக் ி விடுவதில்வல. சி ிச்வசயின் எதிர்விவன
உடலில் கவளிப்பவடயா த் கதாியாமல் கபா லாம். எனினும்
அது சக்தி வாய்ந்தது. சில சமயம் ஒகர தடவவயில் குணம் ஆ ா
மல் கபா லாம். என்றாலும்
இதற்கு

ாம்

ாம் முடிந்த வவர கசய்துள்களாம்.

கபாறுப்கபற் வில்வல

க ாயின் தீவிரம் அப்படிப் பட்டது.
சாதவனவயத் கதாடருங் ள். பூரண

150

என்று

அர்த்தமில்வல.

ீங் ள் வீட்டிற்கு கசன்று
லன் அவடயும் வவர

ாம்

உங் வள குணப்படுத்திய வண்ணகம இருப்கபாம். எனினும் இது
கபான்றவர் ள் மி வும் குவறகவ.
க :

சாதவன

பயிலும்

கபாது

அவமதி

ிவலவய

எப்படி

அவடவது? உடற்பயிற்சி வள கசய்யும் கபாது கவவல பற்றிய
பிரச்சிவன வள ிவனத்தால் அது பற்றுதல் என்றாகுமா?
ப: கசாந்த ஆதாயம் பற்றிய விஷயங் வள கலசா

எடுத்துக்

க ாண்டு எந்க ரமும் கதளிந்த தூய மன ிவல க ாண்டிருக்
கவண்டும். கசாதவன ள் எப்கபாது வரப் கபா ின்றன, அவவ
எத்தவ யானவவ என்று கதாிந்து க ாண்டு அதற்கு ஆயத்தமா
இருந்தால் அவவ கசாதவன கள அல்ல. கசாதவன ள் எங் ி
ருந்கதா

திடீகரன்று

இருந்தால்

தான்

ிச்சயமா

கதான்றும்.

அவற்வற

ீங் ள்

உறுதியுடன்

சமாளித்து

விடுவீர் ள்.

இப்படித்தான் உங் ள் ஷின்ஷிங் மதிப்பிடப் படும். உங் ள்
பற்றுதல் ள் எல்லாம் அறகவ ீங் ி, ஷின்ஷிங் கமம்பாடவடந்து,
பிறருடன் கபாட்டியும் சண்வடயும் கபாடும் மனப்கபாக்வ க்
வளந்து, பவ வமயும் ாழ்ப்புணர்ச்சியும் மறந்து கபாய், எண்ணங்
ள் எல்லாம் தூய்வமயானால் தான்

ீங் ள் அவமதி

ிவலவய

அவடயும் திறவமவயப் பற்றிப் கபச முடியும். அப்கபாதும் சாந்த
ிவல வ வராவிடில் உங் வளகய ஒரு இரண்டாம்
கபாலக்

ருதி அந்த எண்ணங் களல்லாம் கவகறாரு

பவரப்
பருவட

யவவ கபால எடுத்துக் க ாள்ளவும். எத்தவன விதமான எண்ணங்
ள் இருந்தாலும் அவற்வற விட்டு வில ி
கபாக் ில் கபாகும்படி விடவும். சிலர் புத்த

ின்று அவவ தம்
ாமத்வத கதாடர்ந்து

உச்சாிக் கவா அல்லது எண்ணிக்வ வய வாிவசயா ச் கசால்லிக்
க ாண்டிருக் கவா கவண்டும் என் ிறார் ள். இவவகயல்லாம்
சாதவனயில்
பயிற்சியில்

பயன்படுத்தப்படும்
ஏதாவது

ஒன்றில்

அவசியம் இல்வல. ஆனால்
பிரக்வஞ இருக்

பலவித
மனவதக்

யுக்தி கள.
குவிக்

மது

கவண்டிய

ாம் சாதவன கசய் ிகறாம் என் ிற

கவண்டும். பணியிடத்துப் பிரச்சிவனவயப்

பற்றிய எண்ணங் ள், கசாந்த விருப்பு கவறுப்வபச் கசர்ந்த
தல்லாமலும்

பற்றுதல்

க ாள்ளாமலும்
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இருந்தால்

அதில்

தவறில்வல. இவத ன் றிந்த துறவி ஒருவவர எனக்குத் கதாியும்.
அவர் ஒரு ஆலயத்தின் பூசாாியா

பணி கசய்வதால் அவருக்குப்

பல கபாறுப்பு ள் உண்டு. ஆனால் தியானத்தில் அமர்ந்ததுகம
அவர் தன்வன எல்லாவற்றிலிருந்தும் விடுவித்துக் க ாள்வார்.
அவர் அவற்வறப் பற்றி

ிவனக் கவ மாட்டார் என்பது உறுதி.

இது ஒரு திறன். தீவிரமா

பயிற்சி கசய்யும் கபாது மனதில்

எதுவுகம இருக் ாது, தன்வனப் பற்றிய சிந்தவனகயா

ருத்து

களா எதன் சுவடும் இருக் ாது. பணிவயப் பற்றிய சிந்தவனயில்
உங் ள் தன்னலம் சார்ந்த விஷயம் எதுவும் இல்லாத பட்சத்தில்
ீங் ள் ன்றா கவ கசயல்படுவீர் ள்.
க : பயிற்சியின் கபாது க ட்ட எண்ணங் ள் கதான்றினால் என்ன
கசய்ய கவண்டும்?
ப: சிலருக்கு பயிற்சியில் அவ்வப்கபாது க ட்ட எண்ணங் ள்
வரலாம். இப்கபாழுது தாகன
இருக் ிறீர் ள்.
எட்டிவிட

எடுத்த

முடியாது.

ீங் ள் பயிற்சிவயத் கதாடங் ி

எடுப்பிகலகய
ாமும்

உயர்ந்த

உங் ளிடம்

ிவலக்கு

உயர் ிவலக் ான

தகுதிவய இப்கபாகத எதிர்பார்க் வில்வல. இப்கபாதிலிருந்கத
மனதில் ஒரு தீய எண்ணம் கூட எழாமல் இருக்
கமன்பது

கவண்டு

வடமுவறயில் சாத்தியமில்வல. படிப்படியா த் தான்

இவத சாதிக்

கவண்டும். ஆரம்பத்தில் இது பரவாயில்வல.

ஆனால் எண்ணங் வளத் தறி க ட்கடாட விடக்கூடாது.
கபாக் ில் மனம் உயர்
என்னும் ம ா மார்க்

ிவலக்குச் கசல்லும்.

ாலப்

ீங் ள் தாஃபா

சாதவனவய ஏற்றுக் க ாண்டிருப்பதால்

உங் ள் தரம் உயர்வா கவ இருக்கும்படி பார்த்துக் க ாள்ள
கவண்டும். இந்த வகுப்பு முடிந்த பிறகு

ீங் ள் ஒரு சாதாரண

மனிதரல்ல. உங் ளுடன் எடுத்துச் கசல்லும் விஷயங் ள் தனிச்
சிறப்புவடயவவ
உயர்வா

என்பதால்

உங் ளுவடய

வவத்துக் க ாள்வதில்

கவண்டும்.
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ண்டிப்பா

அ ப்பண்வப
வனம் கசலுத்த

க : எனக்குப் பயிற்சி கசய்யும் கபாது தவலயும் வயிறும் சுற்றுவது
கபால உள்ளது. மார்புப் பகுதியில் ஓர் உபாவதயும் உள்ளது.
ப: ஃபாலுன் சுழற்சியின் ஆரம்ப

ட்டம் இது. எதிர் ாலத்தில்

இந்த அறிகுறி ள் உங் ளுக்கு இருக் ாது.
க :

ாம் பயிற்சி கசய்யும்கபாது சிறிய விலங்கு ள் ஈர்க் ப்

படு ின்றன. இதற்கு என்ன கசய்ய கவண்டும்?
ப: எந்த வவ யான சாதவனப் பயிற்சியும் சிறு விலங்கு வள
ஈர்க் கவ கசய்யும். அவற்வற கபாருட்படுத்த கவண்டாம். அவ்வ
ளகவ. அது ஏகனன்றால் க ர்மவற சக்திக் ளம் ஏற்படு ிறது.
குறிப்பா , கபளத்த பிாிவின் க ாங் ில் எல்லா உயிர் ளுக்கும்
பயன் தரும் விஷயங் ள் அடங் ியுள்ளன. ம் ஃபாலுன்
கபாக் ில் சுழல்வ யில்
பிறருக்கும்

ன்வம

மக்கும், எதிர்ப்புறமா

உண்டா ிறது.

டி ாரப்

சுழல்வ யில்

இவ்வாறு

மாறி

மாறி

சுழல்வதால் ம்வம சுற்றி உள்ள எல்லாம் லம் கபறும்.
க :

(மூன்றாவது பயிற்சியா ிய)

பிரபஞ்சத்தின் இரு துருவங்

வளயும் ஊடுருவும் பயிற்சியில் ஒரு வ
வந்தால் ஒருமுவற என்று
யான) புத்தர் ஆயிரம்
வ வய

கமலும்

ீழும் கசன்று

ணக் ிட கவண்டுமா? (முதலாம் பயிற்சி

ரங் வளக்

ாட்டும் பயிற்சி கசய்யும் கபாது

ீட்டுவ யில் என் உருவம் மி வும் கபாிதா வும் உயர

மா வும் இருப்பதா க் ற்பவன கசய்து க ாள்ள கவண்டுமா?
ப: ஒவ்கவாரு வ யும் ஒருமுவற கமகல ஏறி
ஒருமுவற என்று

ீகழ இறங் ினால்

ணக் ிடப்படும். புத்தர் ஆயிரம்

ரங் வளக்

ாட்டும் பயிற்சி கசய்யும் கபாது உங் வளப் பற்றி எதுவும்
ிவனக்

கவண்டாம்.

இயல்பா கவ

ீங் ள்

உயரமா வும்

கபாிதா வும் உணருவீர் ள். சுவர்க் த்துக்கும் பூமிக்கும் இவடகய
ீங் ள் ஒரு மாகபரும் வியக்தியா
கபாதும். அப்படிகய

இருக்கும் ஒரு உணர்கவ

ின்று க ாண்டிருப்பகத கபாதும். கவண்டு

கமன்கற அந்த உணர்ச்சிவய வரவவழக்கும் கவட்வ
அப்படி கசய்வதும் ஒரு பற்றுதலா ி விடும்.
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கூடாது.

க :

ால் வள மடக் ி பத்மாசனத்தில் அமர முடியாவிட்டால்

தியானப் பயிற்சிவய எப்படிச் கசய்வது?
ப:

ால் வள மடக்

முடியாவிடில்

ாற் ாலியின் விளிம்பில்

அமர்ந்தும் தியானம் பயிலலாம். பலனில் எந்த வித்தியாசமும்
இராது. ஆனால்

ீங் ள் சாத ராதலால்

ால் வள மடக் ப்

பழக் ி பத்மாசனத்தில் அமரும்படிச் கசய்ய கவண்டும்.
மடக் ப் பழகும் கபாது

ால் வள

ாற் ாலியின் விளிம்பில் உட் ாரவும்.

இறுதியில் உங் ளால் மடக் முடியும்.
க :

ம் குடும்பத்தினர் தவறு ள் கசய்தால், கஜன்-ஷான்-கரன்

படி டந்து க ாள்ளவில்வலகயன்றால் ாம் என்ன கசய்வது?
ப: உங் ள் குடும்பத்தினர் ஃபாலுன் க ாங் சாத ரா

இல்லாத

பட்சத்தில் இது பிரச்சிவன இல்வல. உங் வள பண்படுத்திக்
க ாள்வகத

முக் ியம்.

பிரச்சிவன வள

கபாிதுபடுத்தாமல்

உங் வள பண்படுத்திக் க ாள்வதில் முவனயவும்.

ீங் ள் சிறிது

விட்டுக் க ாடுக் வும் தான் கவண்டியிருக்கும். முயற்சி முழுவ
வதயும் உங் ள் மீகத கசலுத்தவும்.
க :

அன்றாட வாழ்க்வ யில் சில சமயம் தவறு கசய்து விடு ி

கறன். அதன் பிறகு வருந்துகவன். ஆனால் மீண்டும் அகத தவறு
ி ழ்ந்து விடு ிறது. என் ஷின்ஷிங் மி க்

ீழ் ிவலயில் இருப்ப

தா அர்த்தமா?
ப: க ள்வியில்

ீங் ள் இவதப் பற்றி எழுத முடிந்ததாகலகய

ஏற் னகவ உங் ள் ஷின்ஷிங் தரம் முன்கனறியதா
உங் ள் தவவற

ீங் ள் உணர்ந்துள்ளவதயும் அது

ஆ ிறது.

ிரூபிக் ிறது.

சாதாரண மக் ளுக்கு தாம் கசய்யும் தவறு கதாிவதில்வல. ீங் ள்
ஏற் னகவ அந்த

ிவலவய

டந்து விட்டவத இது

முதல்முவற தவறு கசய்தகபாது ஷின்ஷிங்வ க்
இது வளர்ச்சியின் இவடயில் உள்ள

ாட்டு ிறது.
ாக் வில்வல.

ிவல. அடுத்த முவற இகத

பிரச்சிவன வரும்கபாது திருத்திக் க ாள்ள முயற்சிக் வும்.
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க :

ாற்பது, ஐம்பது வயவதக்

டந்தவர் ளா

தவலக்கு கமல் மூன்று மலர் ள் இவணயும்

இருப்பவர் ள்

ிவலவய அவடய

முடியுமா?
ப: இதில் மனம், உடல் இரண்வடயும் பண்படுத்துவதால் வயது
ஒரு கபாருட்டா ாது.

ான் வகுத்துள்ள முவறப்படி

ஷின்ஷிங் தரத்வத பாது ாத்து உண்மு
ஒன்றியிருக்கும்

பட்சத்தில்

பயிற்சி

ீங் ள்

சாதவனயில் மனம்

கசய்யச்

கசய்ய

ஆயுள்

ீடித்துக் க ாண்கட வரும். இதனால் உங் ளுக்கு கபாதிய
அவ ாசம்

ிவடத்து விடு ிறதல்லவா? ஆனால் ஒன்று: மனமும்

உடலும்

பண்படும்

பயிற்சியின்

தன்வமயினால்,

ஆயுள்

ீடிக் ப்பட்ட பின்னர் ஷின்ஷிங் குறித்த பிரச்சிவன எழுந்தால்
உடகன உங் ள் உயிர் ஆபத்துக்குள்ளாகும். சாதவன கசய்வதற்
ா கவ உங் ள் ஆயுள் ீடிக் ப்பட்டிருக் ிறது. ஆ கவ ஷின்ஷிங்
தடம் மாறி விட்டால் உடகனகய உயிருக்கு ஆபத்தாகும்.
க : வலிவமகயாடு ஆனால் கமன்வமயான என்ற விவளவவ
அவடவதற்கு ாம் சக்தியின் அளவவ எப்படி சமாளிப்பது?
ப: இவத

ீங் கள தான்

உதாரணமா ,
ரங் ள் மி

ண்டறிந்து க ாள்ள கவண்டும்.

ாம் கபாிய வ யவசவு வளச் கசய்யும் கபாது

கமன்வமயா

அவசவது கபால் கதான்றும். ஆனால்

அந்த அவசவு ள் மிகுந்த பலத்துடன் கசய்யப்படு ின்றன. முன்
வ க்கும் மணிக் ட்டுக்கும் இவடயிலும் மற்றும் விரல் ளுக்கு
டுகவயும் சக்தி வீாியத்துடன் இருக்கும். எனினும் பார்ப்பதற்கு
அவவ மி கமன்வமயா கவ கதான்றும். இதுதான் வலிவமகயாடு

ஆனால்

கமன்வமயான

வ யவசவு வள கசய்து

எனப்படுவது.

உங் ளுக் ா

ான்

ாட்டிய கபாகத அவத உங் ளுக்

க ல்லாம் அளித்து விட்கடன். பயிற்சியின் கபாது

வனித்துப்

பார்த்து படிப்படியா உணர்ந்து க ாள்ளவும்.
க :

ஆண்

கபண்ணிவடகய

உறவு

கதவவயில்வல

என்பது

உண்வம தானா? இளம் வயதினர் விவா ரத்து கசய்து க ாள்ள
கவண்டுமா?
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ப: பாலியல் இச்வச பற்றி முன்கப விவாதிக் ப் பட்டுள்ளது.
உங் ள் தற்கபாவதய
பிக்ஷுணி ளா கவா
வில்வல.

ிவலயில் எல்கலாரும் பிக்ஷுக் ளா கவா
மாற

கவண்டும்

என்று

ாம்

கசால்ல

ீங் கள தான் அவ்வாறு கசால்லிக் க ாள் ிறீர் ள்.

பாலுறவில் உள்ள பற்றுதவல விட்டு விட கவண்டும் என்பது
தான் முக் ியம். உங் ளால் விட முடியாத எல்லா பற்றுதல்
வளயும் விட்டா
ஒருவவ

கவண்டும். சாதாரண மனிதருக்கு இதுவும்

பற்றுதல். சாத ருக்கு இது அ ற்ற கவண்டிய பற்று.

இதற்கு அதி

முக் ியத்துவம் அளிக் லா ாது. சிலர் இதில் தீவிர

ாட்டம் க ாள்வார் ள், அவர் ளுவடய மனதில் இந்த எண்ணங்
கள

ிரம்பி இருக்கும். சராசாி மக் வளக்

ளிடம் ஆவச அதி மா
பா

கபாருந்தாது.

ாட்டிலும் அவர்

உள்ளது. இது சாத ர் ளுக்கு

ீங் ள் சாதவன கசய் ிறீர் ள், ஆனால்

உங் ள் குடும்பத்தினர் கசய்வதில்வல. எனகவ
வாழ்க்வ

ண்டிப்

கமற்க ாள்வதில்

தற்கபாது

ீங் ள் சாதாரண

தவட

எதுவுமில்வல.

சாதவனயில் உயர் ிவலக்கு முன்கனறும்கபாது என்ன கசய்ய
கவண்டுகமன்பது உங் ளுக்க கதாியும்.
க :

தியானத்தில்

பரவாயில்வலயா?
மூன்று

அமர்ந்திருக்கும்

கபாது

தூக் ம்

வந்தால்

ான் என்ன கசய்வது? சில சமயங் ளில்

ிமிடங் ள் கபால எனக்குத் தன்

ிவனகவ இல்லாமல்

கபாய் விடு ிறது. என்ன டக் ிறகதன்கற கதாிவதில்வல.
ப: சாியல்ல, தூங்குவது சாியல்ல. பயிற்சியின் கபாது எப்படித்
தூங் லாம்? தியானத்தின் கபாது தூக் ம் வருவது ஒரு வவ யில்
அரக் னின் குறுக் ீடு தான். தூங் ி வழிவது கூடாது. ஒருகவவள
உங் ள் க ள்வியில் பிரச்சிவனவய சாியா க் கூறவில்வலகயா?
மூன்று

ிமிடங் ளுக்கு தன்வன மறந்த

தவறா ாது. சாந்த

ிவலயில் இருப்பது

ிவலவய (டிங்) அவடயும் சிறப்புத் திறன்

உவடயவருக்கு இது கபால் தன்வன மறந்த ிவல வருவது ச ஜம்
தான். ஆனால்

ீண்ட க ரம் அப்படி இருப்பது பிரச்சிவனயா ி

விடும்.
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க :

பாிபக்குவ

ிவலவயப் கபற்று விட கவண்டும் என்ற

உறுதியுடன் யார் இருந்தாலும் அவர் அவத அவடவார் என்பது
உண்வம தானா? அவரது பிறவிக் குணம் தாழ்வா இருந்தாலுமா?
ப: அது உங் ள் உறுதி எத்தவ யது என்பவதப் கபாறுத்தது. எந்த
அளவுக்கு

ீங் ள் உறுதி பூண்டிருக் ிறீர் ள் என்பது இதில்

முக் ிய பங்கு வ ிக்கும். பிறவிக்குணம் தாழ்ந்திருந்தாலும் கூட
மனவுறுதிவயயும் கமய்ஞானத்

தகுதிவயயும் கபாறுத்துள்ளது

எல்லாம்.
க : எனக்கு சளிகயா

ாய்ச்சகலா இருக்கும் கபாது பயிற்சி

கசய்யலாமா?
ப:

இந்த வகுப்வப முடித்த பிறகு உங் ளுக்கு க ாகய வராது

என்று

ான் கசால் ிகறன். உங் ளால்

சமயம், சளி அல்லது
ளிடம்

ம்ப முடிவதில்வல. சில

ாய்ச்சல் கபான்ற அறிகுறி ள்

ம் சீடர்

ாண்பது ஏன்? ஒரு கசாதவனவயயும் இன்னவலயும்

டப்பது தான் அது. கவகறாரு படி ிவலக்கு முன்கனற கவண்டிய
வதத் தான் அது ாட்டு ிறது. இது அவர் ளுக்குத் கதாியும். அவத
கபாருட்படுத்தாமல் டந்து கசன்று விடு ிறார் ள்.
க : ர்ப்பிணி ள் ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சி கசய்யலாமா?
ப: அதில் எந்த சிக் லும் இல்வல. ஃபாலுன் கவகறாரு பாி
மாணத்தில் தான் கபாருத்தப்படு ிறது.

ர்ப்பிணி ளுக்கு க டு

விவளவிக் க் கூடிய துாிதமான அவசவு ள் எதுவும்

ம் பயிற்சி

யில் இல்வல. அவர் ளுக்கு இதனால் ன்வமகய உண்டாகும்.
க : ஆசான் எங் வள விட்டு கவறிடம் கசன்றால் இவடப்பட்ட
தூரம் பிாிவவ ஏற்படுத்துமா?
ப:

இப்படித்

தான்

பலரும்

கபய்ஜிங் ில் இல்வலகய?
வவ

ிவனக் ிறார் ள்.

“ஆசான்

ாம் என்ன கசய்வது?” மற்ற எந்த

பயிற்சி கசய்தாலும் இகத கபாலத் தாகன. ஆசிாியர்

எப்கபாதும் மாணவர் வள

ண் ாணித்துக் க ாண்கட இருக்
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முடியுமா? உங் ளுக்கு (ஃபா)
விட்டது.

ியதிவயக்

தாத்பாியங் வளயும்

ற்றுக் க ாடுத்தா ி

க ாட்பாடு வளயும்

ற்றுக்

க ாடுத்தா ி விட்டது. உடற்பயிற்சி வளயும் ற்றுக் க ாடுத்தா ி
விட்டது.

எல்லா

விஷயங் வளயும்

ிரமமா

உங் ளுக்கு

அளித்தாயிற்று. பயிற்சி கசய்வகதல்லாம் இனி உங் ள் வ யில்
தான் இருக் ிறது. ான் அரு ில் இருக்கும் கபாது தான் ன்றா ச்
கசய்ய முடியும் என்கறா இல்லாவிட்டால் முடியாது என்கறா
கசால்ல

முடியாது.

இரண்டாயிரம்

உதாரணமா ,

ஆண்டு ளுக்கும்

சாக் ியமுனி

கமலா ி

சாத ர் ள் இன்றும் கவறு எண்ணத்திற்க

மவறந்து

விட்டது.

புத்தமத

இடம் க ாடாமல்

சாதவன கசய்த வண்ணகம இருக் ிறார் ள். சாதவன கசய்வதும்
கசய்யாததும் அவரவர் தனிப்பட்ட விஷயம்.
க

ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சியின் விவளவு பீகூ

50

என்னும்

உணவில்லாத் தவ முவறயில் முடியுமா?
ப: இல்வல. பீகூ என்பது ஆதிம ா டாவ் பிாிவின் சாதவன
மார்க் மாகும். புத்த மதத்திற்கும் டாவ் மதத்திற்கும் முற்பட்ட
ாலத்திகலகய, அதாவது மதங் ள் எல்லாம் கதான்றுவதற்கு
முன்பிருந்கத இருந்து வந்தது அது. தனிவமயில் கசய்யப்படும்
ஏ ாந்தத் தவ முவற அது. ஆதிம ா டாவ் பிாிவின்
துறவி மடங் களா ஆலயங் களா

ிவடயாது. மனித

ாலத்தில்
டமாட்டம்

இல்லாத மவலப் பிரகதசங் ளில் சாதவன கசய்ய கவண்டியிருந்த
தால் உணவு ிவடக் வழியில்வல. ஆறு மாதகமா ஒரு வருடகமா
தனிவமயில் ஆறு மாதங் ள் முதல் ஓராண்டு வவர இடம் கபயரா
மல்

சாதவன

கசய்ய

கவண்டியிருந்ததால்

முவறவய வ யாண்டனர். இன்வறய

அவர் ள்

இந்த

மது சாதவனக்கு பீகூ

கதவவயில்வல. ஏகனனில் அது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ் ிவலயின்
கதவவக் ா
அல்ல.

சிலர்

ஏற்பட்டது.
அந்த

ிச்சயமா
முவறவயக்

அது ஒரு அற்புத ஆற்றல்
ற்பிக் ிறார் ள்.

உல

பீகூ: உணவும் ீரும் மறுத்து கசய்யப்படும் பண்வடய தவ முவற. தானிய
உணவவத் தவிர்த்தல் என்பது இதன் க ரடி அர்த்தம்.

50
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முழுவதிலுமுள்ள மக் ள் யாருகம உணவு க ாள்ளாவிடில் அது
சாதாரண மனித சமூ த்தின் வாழ்வவப் பாதித்து பிரச்சிவனயா ி
விடும். யாருகம உண்ணவில்வலயானால் அது மனித சமுதாய
மாகுமா? அது கூடாது. அது சாியான வழியல்ல.
க : இந்த ஐவவ

உடற்பயிற்சி ள் எங் வள எந்தப் படி ிவல

வவர அவழத்துச் கசல்லும்?
ப: இந்த ஐவவ

உடற்பயிற்சி ள் மி

உச்சமான படி ிவலயில்

உங் வள சாதவன கசய்ய வவக்கும். எந்த

ிவலக் ா

பயிற்சி

ீங் கள

ிச்சயம்

கசய் ிகறாம் என்பவத உாிய தருணத்தில்

அறிவீர் ள். ஃபாலுன் க ாங் எல்வல ள் அற்றது. எனகவ, அந்த
குறிப்பிட்ட

ிவலவய

பயணம் உங் ளுக் ா

அவடந்ததும்

மற்றுகமாரு

அவமத்துத் தரப்படும்.

முன்விதிப்

கமலும் ஒரு

உயர் ிவலவய தாஃபா என்னும் ம ா மார்க் த்தில் அவடவீர் ள்.
க : ஃபா சாத வரப் பண்படுத்திக் க ாண்கட இருக் ிறது. பாலுன்
இவடயறாது சுழன்று க ாண்கட இருப்பதால்

ாங் ள் பயிற்சி

கசய்ய கவண்டியதில்வல என்று அர்த்தமாகுமா?
ப: இதில் பயிற்சி கசய்வகதன்பது மடாலயங் ளில் சாதவன கசய்
வதிலிருந்து கவறுபட்டது. கசால்லப் கபானால், மடாலயங் ளில்
சாதவன கசய்யும் கபாதும் ீங் ள் தியானத்தில் அமர கவண்டியது
அவசியம் தான். அது ஒரு திறன், அவதச் கசய்யப் பழ கவண்டும்.
எந்த பயிற்சிவயயுகம கமற்க ாள்ளாமல் எனக்கு க ாங் உண்டா
கவண்டும், என் தவலக்கு கமல் அது வளர்ந்கதாங்
கமன்று

கவண்டு

ீங் ள் விரும்ப முடியாது. அப்படியானால் உங் வள

சாத ர் என்று எப்படிச் கசால்ல முடியும்? எந்த சாதவன முவறக்
குகம அதன் மரபுப்படி

ியமங் ள் உண்டு. பயிற்சி மூலமா த்

தான் அவற்வற அவடய முடியும்.
க :

கவறு

சாதவன

முவற வளப்

பழகுபவர் ள்,

“மனதின்

முவனப்பு இல்லாமல் கசய்யப்படும் பயிற்சி சாதவனகய அல்ல”
என் ிறார் கள, அது சாியா?
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ப: பலவிதமான
ான்

ம ா

ருத்து ள் கசால்லப்படலாம். ஆனால் யாருகம

மார்க் த்வத

(தாஃபா)

உங் ளுக் ா த்

திறந்து

விட்டவதப் கபால கசய்ததில்வல. மன முவனப்வப உபகயா ித்து
கசய்யப்படும் பயிற்சி உயர் ிவல சாதவனயா

இருக்

ருத்து. மன முவனப்புடன்

கதன்பது கபளத்த பிாிவினாின்

கசய்யப்படும் சாதவன முவற என்பது அங்
கூடிய

பயிற்சிவய

குறிப்பது

இவணப்பதும் கூட அங்
அவசவு ளின்
‘க ாக் ம்’

அளகவா

அல்லது

அல்ல.

அவசவு ளுடன்

தியானமும்

வ

வள

அவசவு களாடு கசர்த்தி தான். எனகவ
எண்ணிக்வ கயா

‘க ாக் மின்வம’

சார்ந்தது. ஒன்வற

முடியா

கபாருட்டல்ல.

என்பது

தான்

மனம்

ாட்டமுறுவதும் க ாக் த்துடன் இருப்பதும்

பற்றுதல் கள. இதுகவ இதன் கபாருள்.
க : ஷின்ஷிங்கும் கட வும் இவணயானது அல்ல. கட ஒருவாின்
ிவலவய

ிர்ணயிக் ிறது என் ிறீர் ள்; ஆனால் ஷின்ஷிங் தான்

ஒருவாின் க ாங் தரத்வத ிர்ணயிக் ிறது என்றும் கசால் ிறீர் ள்.
இவவ ஒன்றுக்க ான்று முரண் ஆனவவயா?
ப:

ீங் ள் சாியா க் க ட் வில்வல கபாலும். ஷின்ஷிங் என்பது

பல விஷயங் வள உள்ளடக் ிய பரந்தகதாரு க ாள்வ . இதில்

கட வும் அடங்கும். ச ிப்புத் தன்வம, துன்பங் வளத் தாங் ிக்
க ாள்ளும்

தன்வம,

கமய்ஞானத்

தகுதி,

கபாராட்டங் வள

சமாளிக்கும் விதம் கபான்றவவ எல்லாம் ஷின்ஷிங் சம்பந்தமான
விஷயங் கள. கட எனும் கவண்கபாருள் க ாங் ஆ

உருமாற்றம்

கபறுவதும் அதில் அடங் ியுள்ளது. உங் ளுக்கு எவ்வளவு கட
உள்ளது என்பது உங் ளுக்கு எவ்வளவு க ாங் இருக் ிறது
என்பவதக்

ாட்டாது. மாறா , எதிர் ாலத்தில் கட உருமாறி

எவ்வளவு க ாங் கபறக்கூடும் என்பவதகய அது
கசாதவன வளக்

ாட்டு ிறது.

டந்து ஷின்ஷிங் கமம்பட்டால் தான் கட

க ாங் ா மாறும்.
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க : என் குடும்பத்தில் ஒவ்கவாருவரும் கவவ்கவறு சாதவன
முவறவயப் பின்பற்று ிறார் ள். அதனால் எங் ளிடகய இவடஞ்சல்
விவளயுமா?
ப:

ஆ ாது.

ஃபாலுன்

ஆனால் மற்ற

க ாங்வ ப்

கபாறுத்தவவர

பயிற்சிமுவற ள் ஒன்றுக்க ான்று

கசய்யுமா என்று எனக்குத் கதாியாது.

ஆ ாது.

இவடயூறு

ம் ஃபாலுன் க ாங் ிற்கு

எதுவும் இவடயூறு கசய்ய முடியாது. உங் ளால் குடும்பத்தி
னருக்கு

ன்வமகய உண்டாகும். ஏகனனில்

ீங் ள் ஒரு தார்மீ

க றியில் சாதவன புாி ிறீர் ள். வழி தவறிச் கசல்ல மாட்டீர் ள்.
க : சமூ த்தில் சங் ிலித் கதாடர்

டிதங் ள் கபான்ற பல்கவறு

பழக் ங் ள் ிலவு ின்றன. இவற்வற ாம் எப்படிக் வ யாள்வது?
ப: இகதல்லாம் கவறும் ஏமாற்று என்கபன்

ான்.

ீங் ள் அந்த

டிதப்படி பதிகலழுதக் கூடாது. என்ன ஒரு அற்பத்தனம்!

ீங் ள்

அவத ஒதுக் ி விடவும். ஒரு பார்வவயிகலகய இது தார்மீ
மானதா இல்வலயா என்று
ஷின்ஷிங்

பண்பாடு

ண்டுக ாள்ள முடியுகம. மது க றி,

பற்றிய

உறுதியான

விதிமுவற வளக்

க ாண்டது. சில சீக ாங் ஆசான் வள சீக ாங் வணி ர் ள்
என்கற

கசால்லலாம்.

பணத்திற் ா

ஏகனனில்

அவர் ள்

சீக ாங்வ

பண்டமாற்று கசய் ிறார் கள. இதுகபான்றவர்

ளிடம் பிறருக்கு

ற்றுத் தர உண்வமயான எதுவும்

ிவடயாது.

அப்படிகய ஏகதா சிறிது இருந்தாலும் அது உயர் ிவலக் ானதா
இருக் ாது. அதில் சில தீயவவயா வும் இருக் க் கூடும்.
க :

ஃபாலுன்

ஆசாரப்படி

க ாங்

மாணாக் ர் ள்

புத்தமதத்திற்கு

ஏற் னகவ

மாற்றப்பட்டவர் ளா

மடாலய
இருந்தால்

என்ன கசய்ய கவண்டும்? அவர் ள் மதத்வத வ விட்டு விட
கவண்டுமா?
ப:

மக்கு அது கபாருட்கட அல்ல. ஏற் னகவ ஆசாரப்படி புத்த

மதத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தாலும் அது கவறும் சடங்கு தான்.
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க : எங் ளில் பலருக்கு பயிலத் கதாடங் ியது முதல், தவல வீக் ம்
ண்டது கபாலவும் தவல சுற்றுவது கபாலவும் இருக் ிறது.
ப:

ீங் ள்

புதிய

மாணாக் ர் ளாதலால்

முழுவதுமா

சீரவமக் ப்

கவளியிடும்

சக்தி

பட்டிருக் ாமல்

மி வும்

வலியது.

உங் ள்

உடல்

இருக் லாம்.
லக்க டான

ான்
சீ-சக்தி

கவளிகயறும்கபாது தவல வீங் ியது கபால் ஆகும். உங் ள்
தவலயிலுள்ள க ாவய
எவ்வளவு விவரவா

ீக்கும் கபாது இது கபால் க ாிடும்.
உங் ள் க ாய் குணமா ிறகதா அந்த

அளவுக்கு எதிர்விவன தீவிரமா
வள

ாம்

இருக்கும். ஏழு ாள்

ருத்தரங்கு

டத்தியகபாது சிலரால் அவதத் தாங் ிக் க ாள்ள

முடியவில்வல.

இன்னும்

குறு ிய

ாலமாக் ினால்

கமலும்

பிரச்சிவனயாகும். கவளியிடப்படும் சக்தி மி வும் வலிவமயுள்ளது
என்பதால்

விவளவும்

கபாலிருக்கும். பத்து

தீவிரமா ி

ாள்

தவல

மி வும்

ருத்தரங்க ன்றால்

வீங் ியது

லம். தாமதமா ச்

கசருபவர் ளுக்கு விவளவு சிறிது பலமா கவ இருக்கும்.
க : சாதவனயில் ஈடுபட்ட பின்னர் புவ
அருந்தலாமா? பணி

பிடிக் லாமா? மது

ிமித்தமான சந்தர்ப்பத்தில் மது அருந்தும்

சூழ் ிவல ஏற்பட்டால் என்ன கசய்வது?
ப:

ான் இந்த விஷயத்வத இப்படித்தான் பார்க் ிகறன்.

மது

கபளத்த பிாிவு சாதவன மதுவவ விலக் ச் கசால்லு ிறது. குடிவய
விட்ட சில

ாட் ளுக்குப் பிறகு உங் ளுக்கு மீண்டும் குடிக்

கவண்டும் கபால் கதான்றலாம். படிப்படியா
கவண்டும். அதற்கு அதி
அப்படிச்

கசய்தால்

ாலம் எடுத்துக் க ாள்ளக் கூடாது.

அதற்குாிய

கவண்டியதாகும். புவ

ிறுத்தத் தான்

தண்டவனவய

அனுபவிக்

பிடிப்பவத விடுவது உங் ள் மன உறுதி

வயப் கபாறுத்தது. விட கவண்டும் என்று ிவனத்தால் உங் ளால்
விட முடியும். சராசாி மனிதர் ள், “இன்று முதல்
பிடிப்பவத
சிறிது

ான் புவ

ிறுத்தி விடுகவன்” என்று கசால்லிக் க ாள்வார் ள்.

ாட் ளுக்கு கமல் அவர் ளால் அவதத் தாக்குப் பிடிக்

முடியாது.

அதன்

பிறகு

மீண்டும்
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ிறுத்த

முவனவார் ள்.

இப்படிகய

ாட் ள் கசல்லும். அவர் ளால் முழுவதுமா

பிடிப்பவத

விடகவ

வாழ்க்வ

முடியாது.

சாதாரண

வாழ் ிறார் ள். சமூ த்தில்

வள அவர் ளால்

தவிர்க்

மக் ள்

புவ

இவ்வுல

லந்து பழகும் சந்தர்ப்பங்

முடியாது. ஆனால்

ஏற் னகவ

சாதவனவய கமற்க ாண்டு விட்ட பிறகு சாதாரண மனிதர் கபால
தம்வம எண்ணிக் க ாள்ளக் கூடாது. மனக்
தால் உங் ளால் இந்த இலக்வ

ட்டுப்பாடு இருந்

அவடய முடியும். என்னுவடய

சில மாணாக் ர் ள் இன்னமும் புவ

பிடிப்பதுண்டு. அவர் ள்

தாமா கவ விட்டு விட முடியும். ஆனால் கவகறாருவர் அவருக்கு
சி கரட் தரும் கபாது மாியாவத
தில்வல. அவர் ள் புவ

பிடிக்

ிறுத்தினால் தவிப்பா

ாரணமா

முடிவ

விரும்பலாம். அதனால் புவ வய

இருக்கும். ஆனால் மீண்டும் புவ

தால் ஓர் அகசள ாியம் ஏற்படும்.
பழ

அவத மறுக்

ீங் ள் சுய

பிடித்

ட்டுப்பாட்வடப்

கவண்டும். மக் ள் கதாடர்பு சார்ந்த துவற ளில் இருப்ப

வர் ளுக்கு மதுபானத்துடன் விருந்தினவர உபசாிக்

கவண்டிய

ட்டாயம் இருக்கும். இது ஒரு பிரச்சிவன தான். இயன்றவவர
மிதமா

குடிக் வும்

கவறு

வழி ளில்

இந்த

பிரச்சிவனவய

தீர்க் வும் முயல கவண்டும்.
க : எங் ளால் ஃபாலுன் சுழல்வவத இன்னும் பார்க்

முடியாத

கபாது அது வலமா ச் சுற்றுவது கபால் ாம் ிவனத்துக் க ாள்ள,
ிஜத்தில் அது இடமா ச் சுற்றிக் க ாண்டிருந்தால் அதன் சுழற்சி
பாதிக் ப்படுமா?
ப: ஃபாலுன் தானியங் ியா ச் சுழல் ிறது. உங் ள் மன முவனப்பு
அதற்கு வழி ாட்ட கவண்டிய அவசியமில்வல. மீண்டும் வலியுறுத்
து ிகறன்: மன முவனப்வப ஒருக் ாலும்
யில் அது ஃபாலுவனக்

ாடாதீர் ள். உண்வம

ட்டுப்படுத்தாது. உங் ள் க ாக் த்தின்

படி அதன் சுழற்சிவய எதிர்த்திவசக்கு மாற்ற முடியுகமன்று
ிவனக் ாதீர் ள்.

உங் ள்

அடிவயிற்றுப்

கபற்றுள்ள ஃபாலுன் மனமுவனப்பினால்

பகுதியில்

இடம்

ட்டுப்படாது. உங் ள்

உடவல சீரவமப்பதற் ா கவளிகய பயன்படுத்தப்படும் ஃபாலுன்
வள ஒருகவவள

ீங் ள் விரும்பும் திவசயில் கதாிந்கத சுழல
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வவக் க் கூடும். ஆனால் அவதச் கசய்யக் கூடாது. உள்க ாக் த்
துடன் சாதவன பயில முடியாது. மன முவனப்புடன் சாதவன
கசய்தால் சாத ர் க ாங்வ
விடும்?

ஃபாலுன்

பண்படுத்து ிறார் என்றல்லவா ஆ ி

அல்லது

ியதி

(ஃபா)

தான்

சாத வரப்

பண்படுத்த வல்லது. மன முவனப்பின் மீதுள்ள பிடிப்வப ஏன்
உங் ளால் தளர்த்தகவ முடியவில்வல? உயர் ிவலக் ான எந்த
சாதவனவயயும், டாவ் பிாிவு சாதவனயானாலும், மன க ாக் த்
தினால் கசலுத்த முடியாது.
க : எந்த க ரத்தில் எந்த இடத்தில் எந்த திவச க ாக் ிப் பயிற்சி
கசய்தால் ஃபாலுன் க ாங் ில்
ாவளக்கு

எத்தவன

முவற

ல்ல பலன்
பயிற்சி

ிவடக்கும்? ஒரு

கசய்வது

சாியானது?

உணவிற்கு முன்னால் அல்லது பின்னால் கசய்வது முக் ியமா?
ப:

ஃபாலுன்

வடிவமா
படு ிறது.

உருண்வடயா ,

இந்தப்

உள்ளதால் அது பிரபஞ்ச
கமலும்,

பிரபஞ்சம்

பிரபஞ்சத்தின்

சிறிய

ியதிவய ஒட்டிகய கசயல்

எப்கபாதும்

இயங் ியவாகற

இருக் ிறது. சாத வரப் பண்படுத்தும் ஃபாவும் அப்படிகய. ீங் ள்
சாதவன கசய்யாத கபாதும் அது உங் வள பண்படுத்து ிறது.
கவளிப்பவடயா த் கதாிவிக் ப்பட்டுள்ள மற்ற எந்த சாதவன
முவற ளிகலா தத்துவங் ளிகலா இதுகபால்

ிவடயாது. எமது

முவறயில் மட்டுகம ஃபா சாத வரப் பண்படுத்து ிறது. மற்ற
மார்க் ங் ள் எல்லாம் டான் வழிவய கமற்க ாள் ின்றன.

ம்மு

வடய முவறவயப் கபால் அல்லாமல், அவவ க ாக் த்துடன்
க ாங் வளர்ப்பதிலும் டாவனப் கபணுவதிலும் முவன ின்றன.
மது சாதவன பயிற்சிவய எந்த க ரத்தில் கவண்டுமானாலும்
கசய்யலாம். ஏகனனில்

ீங் ள் பயிற்சி கசய்யாத க ரத்திலும்

க ாங் உங் வள பண்படுத்திய வண்ணம் இருக் ிறது. குறிப்பா
எந்த க ரத்வதயும் கதர்ந்கதடுக்

கவண்டியதில்வல.

க ரத்வதப் கபாறுத்து முடிந்த அளவு பயிலுங் ள்.
பயிற்சி வளச் கசய்வதில் இது பற்றிய
வன ள்

ண்டிப்பான

ிவடயாது. ஆனால் ஷின்ஷிங் பற்றிய

ாம் வலியுறுத்து ிகறாம். அத்துடன்
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ிவடக்கும்
மது உடற்
ிபந்த

ட்டுப்பாவட

மது பயிற்சி ளுக்கு திவச

பற்றிய விதிமுவற எதுவும் இல்வல. பிரபஞ்சம் எப்கபாதும்
சுழன்று க ாண்கட,
க ாக் ியும்

ர்ந்து க ாண்கட இருப்பதால் எந்த திவச

ீங் ள் பயிற்சி கசய்யலாம்.

ீங் ள் கமற்கு க ாக் ி

இருக்கும் கபாது அது உண்வமயில் கமற் ா
என்பதில்வல. ீங் ள்
யில் அது

ிழக் ா

இருக்

கவண்டும்

ிழக்கு க ாக் ி இருக்கும் கபாது உண்வம
இருக்

கவண்டும் என்பதுமில்வல.

ான்

மாணவர் வள கமற்வ ப் பார்த்து பயிலும்படி ஒரு மாியாவதக்
ா

கசால்லியுள்களன். அதனால் உண்வமயில் எந்த குறிப்பிடும்

விவளவும்

ிவடயாது. வீட்டிகலா கவளியிகலா எந்த இடத்தில்

கவண்டுமானாலும் பயிற்சி கசய்யலாம். ஆனால்

ல்ல

ிலமும்

ாற்றும் சுத்தமான சூழலும் உள்ள இடத்தில் கசய்ய கவண்டும்.
குறிப்பா

குப்வபத் கதாட்டி,

ழிவவற கபான்ற அசுத்தமான

இடங் ளிலிருந்து வில ி இருக்

கவண்டும். மற்றபடி எந்த

விதிமுவறயும் இல்வல. ம ா மார்க்
திவசவயகயா

இடத்வதகயா

சாதவன, க ரத்வதகயா

சார்ந்து

இல்வல.

உணவுக்கு

முன்கபா அல்லது பின்கபா பயிற்சி கசய்யலாம். வயிறு
இருக்கும் கபாது உடகன கசய்வது அகசள ாியமா

ிரம்பி

இருக் லாம்.

சற்று ஓய்வுக்குப் பின் கசய்யலாம். அவ்வாகற பசித்திருக்கும்
கபாது கசய்வதும் சாியல்ல, வயிறு
டினம்.

உங் ள்

ாய்ந்தால் மனம் சாந்தமாவது

சூழ் ிவலக்க ற்ப

பயிற்சிவய

அவமத்துக்

மு த்வதத்

துவடத்துக்

க ாள்ளவும்.
க :

உடற்பயிற்சி ள் முடிந்த

பிறகு

க ாள்வது கபான்ற ஏதாவது கசய்ய கவண்டியது அவசியமா?
ப: பயிற்சி ளுக்குப் பிறகு குளிர்ந்த
வ

வள

கதய்த்து

விட்டுக்

ீவரத் தவிர்த்தல், மு ம்,

க ாள்ளுதல்

அவசியமில்வல. இவவ எல்லாம் ஆரம்ப

கபான்ற

எதுவும்

ிவலயில் உடலின்

சக்திப்பாவத வளயும் அக்குபங்சர் வமயங் வளயும் திறப்பதற்
ா ச் கசய்யப்படுபவவ.

ாம் பின்பற்றும் ம ா மார்க் த்தில்

இவவ எல்லாம் இல்வல. இப்கபாழுது உங் ள் உடல் சீரவமக் ப்
பட்ட

ிவலவயயும் தாண்டி விட்டது. ஒரு சாதாரண மனிதர்

சாத ராவது மி , மி க்

டினம். சிலவவ
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சீக ாங் பயிற்சி ள்

க ரடியா

ம் உடவல மாற்றுவதில்வல. அவற்றின்

மி வும் சிக் லானவவ.
ிவடயாது.

அது

மது சாதவனயில்

கபான்ற

சாதவன கசய்து வரவும்.

அவவகயல்லாம்

ருத்துக் ளும்

கசால்லாதவதப் பற்றிகயல்லாம்

ியமங் ள்

இல்வல.

ான்

வவலப்படாமல், கதாடர்ந்து

ாம் பயிலும் இந்த தாஃபாவில், சில

ாட் ளிகலகய உங் ள் உடல் இந்த ஆரம்ப

ட்டத்வதத் தாண்டி

விடும். இவதச் கசய்யலாமா, கூடாதா கபான்ற அச்சங் களா
இப்படித்தான் இருக்

கவண்டும் என்ற

ட்டாயங் களா இதில்

வராது. மற்ற சாதவன முவற ளில் சில ஆண்டு ள் பயிற்சிக்குப்
பின் அவடவதற்குச் சமமா இங்க முதலிகலகய அவடய முடியும்
என்று திட்டவட்டமா ச்

கசால்ல

மாட்கடன். ஆனால்

அது

ிட்டத்தட்ட அப்படித்தான். இந்த திவசகயன்றும் அந்த சக்திப்
பாவத என்றும் குறிப்பிடும்

ீழ் ிவல விஷயங் வளப் பற்றி

ாம்

கபசுவதில்வல. உயர் ிவல விஷயங் வளப் பற்றி மட்டுகம கபசு
ிகறாம். தாஃபா கபான்ற உண்வமயான சாதவன முவறயில்
உண்மு மா ப்

பண்படுத்திக்

க ாள்வகத

சாதவன,

கவறும்

உடற்பயிற்சி கசய்வதால் அல்ல.
க :

உடற்பயிற்சி ள்

முடித்த

கசல்லலாமா? என் சிறு ீாில்

உடகனகய

ழிப்பவறக்குச்

ிவறய குமிழி ள் கதன்படு ின்ற

னகவ. சீ-சக்தி கவளிகயறு ிறதா?
ப: அது ஒன்றும் பிரச்சிவன இல்வல.

ாம் உயர் ிவல ளில்

சாதவன புாிவதால் ம் ழிவு ளிலும் சக்தி இருக்கும். அது மி வும்
சிறிய அளவு என்பதால் எந்த பாதிப்பும் இல்வல. ம ா மார்க்
சாதவன என்றால் எல்லா உயிர் ளுக்கும் விகமாசனம் தருவது.
இந்த சிறிய
ஆற்றல் மி

சிவு ஒன்றுகமயில்வல.

ாம் திரும்பப் கபறும்

அதி ம். உவரயாற்றும் கபாது இந்த அரங் ில்

ான்

கவளியிட்டுள்ள சக்தி ம த்தான வலிவம வாய்ந்தது. இந்தச்
சுவர் களங் ிலும் தங் ி விரவியுள்ளது.
க : ஃபாலுன் க ாங்வ
இந்த

வகுப்பிற்கு

ாங் ள் பிரசாரம் கசய்து பரப்பலாமா?

வராதவர் ளுக்கு
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ாங் ள்

ற்பிக் லாமா?

வகுப்புக் ளுக்கு வராதவர் ள் உதவி வமயங் ளில் பயிற்சி கபற
முடியுமா? கவறிடங் ளில் வசிக்கும்

ண்பர் ளுக்கும் உறவினர்

ளுக்கும் ஒலிப்பதிவு வளயும் புத்த ங் வளயும் அனுப்பலாமா?
ப:

மது சாதவனவய பரப்புவதிகலா அதி

மக் ள் அதனால்

பயனவடய வழி கசய்வதிகலா தவறில்வல. உங் ளுக் ா
பல

ியதி ள் குறித்து உவர

ளுக் ான

ி ழ்த்தியுள்களன். உயர் ிவல

ியதிவய கதாியப்படுத்தி புாிந்து க ாள்ளுமாறும்

உயர் ிவல

விஷயங் வளக்

இவற்வறகயல்லாம்
ீங் ள்

ான்

பார்க் வும்

ாணுமாறும்

கசய்துள்களன்.

ான் கசால்லாவிடில் பின்னாளில் இவற்வற
எதிர்க ாள்ளவும்

க ாிடும்கபாது

புாிந்து

க ாள்ளத் தவறிவிடக் கூடாகத என்ற அக் வறயினால் முன்
கூட்டிகய

கதாிவித்து

பயிற்சிவயக்

ற்றுக்

விட்கடன்.

ீங் ள்

க ாடுக் லாம்.

மற்றவர் ளுக்குப்

ஆனால்

ஃபாலுவனப்

கபாருத்த முடியாது. அதற்கு என்ன கசய்யலாம்? ீங் ள் ியமத்து
டன் சாதவன பயிலாமல் கதான்றியகபாது மட்டுகம பயின்று
க ாண்டிருந்தால் எனது

ியதிச் கசறிவுடல் ள் உங் வள விட்டு

அ ன்று விடும் என்று கசால்லியுள்களன்.

ீங் ள் உண்வமயா

ியமத்துடன் சாதவன கசய்து வந்தால் எனது

ியதிச் கசறிவுடல்

ள் உங் வள பாது ாத்துக் க ாண்டிருக்கும். அதனால்,
பிறருக்குக்

ற்றுக் க ாடுக்கும் கபாது

ீங் ள்

ான் உங் ளுக்கு அளித்த

வவகய ீங் ள் கவளியிடுவீர் ள். ஃபாலுவன உருவாக் க் கூடிய
நுட்பம் அதில் கபாதிந்துள்ளது.

ற்றுக் க ாள்பவர் முவனந்து

சாதவன கசய்தால் ஃபாலுன் உருவாகும். அவருவடய பிறவிக்
குணம்

ன்றா

உடனடியா கவ
புத்த த்தில்
அவதப்

இருந்து அவருக்கு க ாடுப்பிவனயும் இருந்தால்
ஃபாலுன்

எல்லாம்

படிப்பவர்,

அவருக்கு

கதளிவா ,
க ரடியா

ிவடக்கும்.

விாிவா
ற்றுக்

மது

தரப்பட்டுள்ளது.

க ாள்ளாவிட்டாலும்

சாியா சாதவன பயில முடியும்.
க :

ஃபாலுன்

க ாங் ில்

மூச்சுப்

பயிற்சிக்கு

சுவாசத்வத எப்படி ட்டுப்படுத்த கவண்டும்?
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இடமுண்டா?

ப:

ஃபாலுன்

க ாங்

கவண்டியதில்வல.
கயல்லாம் ஆரம்ப

பயிற்சியில்

சுவாசத்வத

ட்டுப்படுத்த

ாம் சுவாசம் பற்றி கபசுவதில்வல. அவவ
ிவலயில்

ற்பவவ.

கபணும் முவறயில்

மக்குத் கதவவயில்வல.
ட்டுப்படுத்துவதும் டான்

ஏகனனில் மூச்வச சீர்படுத்துவதும்

ாற்வறக் கூட்டி அனவல வளர்க்கும்

முயற்சிக்கு கசய்யப்படுவன. சுவாசத்வத கமகலயும்
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ீகழயும்

கசலுத்துவதும் உமிழ் ீவர விழுங்குவதும் எல்லாம் டான் வழி
சாதவனக் ானவவ.

ாம் அந்த முவறயில் சாதவன கசய்வ

தில்வல. உங் ளுக்கு கவண்டியவத எல்லாம் ஃபாலுன் பூர்த்தி
கசய் ிறது.
ஆசானின்
எந்த
விாிவா

மி வும்

டினமான

உயர் ிவல

விஷயங் வள

ியதிச் கசறிவுடல் ள் கசய்து விடும். உண்வமயில்

சாதவன

மார்க் த்திலும்,

டாவனப்

பண்படுத்துவவத

அலசும் டாவ் பிாிவு உட்பட, மன முவனப்பினால்

சாதவன ிவறவவடவது இல்வல. அந்தந்தப் பிாிவின் கபராசான்
தான் சாத ருக்கு சாதவன கசய்யவும் உாிய மாற்றங் ள் கபறவும்
உதவு ிறார். கமய்ஞான

ிவலவய அவடந்திருந்தாலன்றி, தானா

கவ முவனந்து அவத

ிவறகவற்ற முடியாது. கமய்ஞானம்

கபற்றிருந்தால் தான் அது இயலும்.
க : உடற்பயிற்சியின் கபாது மனவத ஒருமித்து வவத்திருக்
கவண்டுமா?

பயிற்சி

கசய்யும்

கபாது

வனத்வத

எங்க

கசலுத்துவது?
ப: மன ஒருமிப்வப

ாம் இங்கு கசய்வதில்வல. மன ஒருமிப்பு

எதன் மீதும் கவண்டாம் என்றும் அந்தப் பற்றுதவல விட்டு
விடுமாறும் ான் அவனவருக்கும் கசால்லிக் க ாண்டிருக் ிகறன்.
எந்த வவ யான மன முவனப்வபயும்

ாடாதீர் ள். மூன்றாவது

உடற்பயிற்சியில் இரண்டு உள்ளங்வ

ளும் சீ-சக்திவய ஏந்தி

பிரபஞ்சத்தின் இரு துருவங் வளயும் ஊடுருவும் கபாது ஒரு

51

ாற்வறக் கூட்டி அனவல வளர்ப்பது என்பது டாவ் பிாிவினாின் ஆன்மீ

ரசவாத தத்துவத்வதக் குறிக்கும்.
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ணக ர சிந்தவன மட்டுகம கதவவப்படும். பிறகு கவகறவதப்
பற்றியும் ிவனக் கவண்டாம்.
க : ஆற்றவலச் கச ாிப்பது சீ-சக்திவய கச ாிப்பது கபாலத்
தானா?
ப: எதற்கு சீ-சக்திவயச் கச ாிக்
மார்க்

சாதவன.

எதிர் ாலத்தில்

கவளியிடக் கூட முடியாது.
அது

கவண்டும்? ாம் கசய்வது ம ா
உங் ளால்

சீ-சக்திவய

ாம் கபணுவது சீ-சக்திவய அல்ல.

ீழ் ிவலவயச் கசர்ந்தது.

ாம் ஒளிவய அன்கறா கவளியிடு

ிகறாம்? ஆற்றவலச் கச ாிப்பது ஃபாலுன் தான்,

ாம் அல்ல.

உதாரணமா , பிரபஞ்சத்தின் இரு துருவங் வளயும் ஊடுருவும்
பயிற்சி

சீ-சக்திவய

உடல்

வழிகய

கசலுத்துவதற் ானது.

அவதகய சக்திவய கச ாிக் வும் பயன்படுத்தலாம். ஆனால் அது
முக் ிய குறிக்க ாள் அல்ல. சீ-சக்தி கவண்டுகமன்றால் அவத
எப்படி கச ாிக் லாம்?

ீங் ள் ம ா மார்க்

சாதவனக் ான

பயிற்சிவய கசய் ிறீர் ள். ஓர் எளிய வ யவசப்பின் மூலகம
தவலக்கு கமல்

னமா

ஏராளமான சீ-சக்தி வந்திறங் ச் கசய்ய

முடியும். ஆனால் சீ-சக்தியினால் என்ன பயன்? மக்கு ஏற் னகவ
ிவடக்கும்

ஆற்றவல

கவண்டுகமன்கற

கசமிக்

கவண்டிய

அவசியமில்வல.
க : நூறு

ாட் ளில் அடித்தளம் அவமப்பது,

ர்ப்ப சுவாசம்

ஆ ியவவ ஃபாலுன் க ாங் ில் உள்ளனவா?
ப:

இவவகயல்லாம்

ீழ் ிவல

பயிற்சி ள்.

ாம்

கசய்வதில்வல. அது கபான்ற உறுதியற்ற ஆரம்ப

இவற்வற
ிவல வள

ாம் என்கறா டந்தா ி விட்டது.
க : யீன், யாங் இரண்வடயும் சமச்சீர் படுத்துவது ஃபாலுன்
க ாங் ில் உண்டா?
ப:

ீழ் ிவலவயச் கசர்ந்த சீ-சக்தி கச ாிப்பு

ிவல தான் இவவ

கயல்லாம். இந்த ிவலவயக் டந்ததும் யீன், யாங் இரண்வடயும்
சமப்படுத்த கவண்டிய கதவவகய உடலில் இருக் ாது. எந்த
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மார்க் த்தில்

சாதவன

கசய்தாலும்

உண்வமயான சிட்வசவய
தான் கதாடரும்.

ஓர்

ஆசான்

ீங் ள் கபற்றால்

மூலமா

ிச்சயம் இப்படித்

ீழ் ிவல வளகயல்லாம் தாண்டிய பின்

முன்பு பழ ி வந்த சாதவனமுவற வள முற்றிலுமா

ீங் ள்

சிறிது கூட

எஞ்சியிராமல் அ ற்றி விட்டு ஒரு புதிய ிவலயில் புதிய விஷயங்
வள பண்படுத்த கவண்டும். அவதக்
புதிய

டந்த பின் மற்றும் ஒரு

ிவலயில் புதிய விஷயங் வளப் பண்படுத்த கவண்டும்.

இது தான் வழக் ம்.
க : இடி இடிக்கும் கபாது பயிற்சி கசய்யலாமா? ஃபாலுன் க ாங்
பயிற்சியின் கபாது பலத்த ஓவசயால் லக் ம் ஏற்படுமா?
ப: ஓர் உதாரணம் கசால் ிகறன். ஒருமுவற
ஒரு கபாிய

ான் கபய்ஜிங் ில்

ட்டடத்தின் முற்றத்தில் மாணாக் ர் ளுக்கு பயிற்சி

அளித்துக் க ாண்டிருந்கதன். அப்கபாழுது மவழ மூட்டமா வும்
பலத்த இடிகயாவசயும் இருந்தது. சீடர் ளுக்கு மட்டுகம
தரப்படும் பயிற்சி அது. இதற்கு ஃபாலுன் மீது
ிவலயில் இருக்

கவண்டும்.

ற்றுத்

ர்ந்து கசல்லும்

ான் மவழ வரப் கபாவவதப்

பார்த்கதன். அவர் களா பயிற்சிவய இன்னும் முடிக் வில்வல.
னத்த மவழ கபய்யாமல் தயங் ி
ட்டிடத்தின் கமகல கம ங் ள்

ின்றது. வானம் இருண்டு

விந்து இருந்தன. இடி பலமா

இடித்துக் க ாண்டிருந்தது. அப்கபாழுது ஒரு மின்னல் ஃபாலு
னின் விளிம்வபத் தாக் ியது. ஆனால் எங் வள அது பாதிக்
வில்வல. ஒரு மயிாிவழ கூட பாதிக் ப்படவில்வல. ிலத்தில் இடி
இறங் ியவதயும்
கதாம்.

எங் ளுக்கு ஒன்றுகம ஆ ாதவதயும் பார்த்

மது க ாங்

கதாி ிறது.

ம்வமப் பாது ாக் ிறது என்று இதிலிருந்து

ான் பயிற்சி கசய்யும் கபாது வானிவல பற்றிக்

வவலப்படுவதில்வல. பயிற்சி கசய்ய கவண்டுகமன்று கதான்றும்
கபாது கசய்கவன். எவ்வளவு க ரம் முடியுகமா அதன்படி கசய்கவன்.
ஓவச ளால் பாதிக் ப் படுவதில்வல. கவறுவவ
ஓவசயினால் பயம் ஏற்படுவதுண்டு. ஏகனனில்
அவமதியுடன் சாந்த

சாதவன ளில்
ீங் ள் மி

ிவலயில் இருக்கும் கபாது திடீகரன்று

பலத்த ஓவச க ட்டால் உங் ள் உடலில் உள்ள சீ-சக்தி முழுவதும்
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கவடித்து கவளிகய சிதறி விடுவது கபால் கதான்றும்.
பட கவண்டாம்.

வவலப்

மது சாதவனயில் எந்தக் க டுதியும் க ராது.

முடிந்த வவர அவமதியான இடத்தில் பயிற்சி கசய்வது லம்.
க :

ாம் ஆசானின் உருவத்வத மனக்

ண்ணால்

ற்பித்துக்

க ாள்ள கவண்டுமா?
ப:

ற்பித்துக் க ாள்ள கவண்டிய அவசியம் இல்வல. உங் ள்

திவ்வியக்

ண் திறந்ததும் என்

ியதிச் கசறிவுடல் உங் ள்

அரு ில் இருப்பவதப் பார்க் லாம்.
க : இந்த ஐந்து உடற்பயிற்சி வளயும் கசய்வதற்கு ஏகதனும்
ியமங் ள்

உண்டா?

கவண்டுமா?
கமளனமா
கசய்தாகலா

எல்லாவற்வறயும்

ஒன்பது முவற

கசய்ய

ஒன்றா ப்

கவண்டிய

பயில

பயிற்சியில்

எண்ணலாமா? ஒன்பது முவற ளுக்கு அதி மா
சில

வசவ

வள

ிவனவின்றித்

தவறா ச்

கசய்தாகலா விபாீதமா ி விடுமா?
ப:

ஐந்தில்

எவத

கவண்டுமானாலும்

பயிற்சிக்கு

எடுத்துக்

க ாள்ளலாம். மற்றவற்வற கசய்வதற்கு முன்னால் முதல் பயிற்சி
வய கசய்வது
உடவலயும்

லம். ஏகனனில் முதலாவது பயிற்சி உங் ள் முழு
திறந்து

விடு ிறது.

அவத

முதலில்

ஒருமுவற

கசய்யவும். உங் ள் உடல் முழுவமயா த் திறந்து க ாண்ட பிறகு
மற்றவற்வற கசய்யலாம், இது

ல்ல பலவனத் தரும். க ரம்

ிவடக்கும் கபாது ிவறய பயிற்சி கசய்யுங் ள். குறிப்பிட்டகதாரு
பயிற்சிவயக்கூட கதர்ந்கதடுத்துப் பயிலலாம். மூன்றாம் ான் ாம்
பயிற்சி ளின் இயக் ங் வள ஒன்பது முவற கசய்ய கவண்டும்.
கமளனமா

எண்ணிக்க ாள்ளலாம்

என்று

புத்த த்திகலகய

எழுதியிருக் ிறது. வீட்டிற்குச் கசன்று பயிற்சி கசய்து பாருங் ள்,
உங் ள் குழந்வதவய அரு ில்

ின்று எண்ணச் கசால்லுங் ள்.

ான் ியமித்துள்ள சக்திநுட்ப இயக் ங் ள் ஒன்பது முவற கசய்து
முடித்ததும் கமற்க ாண்டு கவவல கசய்யாது. அவ்வாறு தான்
ான் அவமத்துள்களன். ஆரம்பத்தில் எண்ணிக்வ யில்

ீங் ள்

வனம் கசலுத்த கவண்டியிருக்கும். பழ ிய பிறகு தானா கவ,
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சாியான இடத்தில்
தவறா

ிறுத்தி விடுவீர் ள். சில இயக் ங் வள

ிவனவு க ாண்டாகலா அல்லது சிலவற்வற அதி மா ச்

கசய்து விட்டாகலா திருத்திக் க ாண்டு

ீங் ள் மறுபடியும்

கசய்யலாம், பரவாயில்வல.
க : உடற்பயிற்சி முடிந்த பின்னும் சாதவன ஏன் முடிவதில்வல?
ப: ஃபாலுன் தானியங் ியா ச் சுழல் ிறது.
ிறுத்தியா ி

விட்டது

என்பவத

க ாள் ிறது. வீாியம் மிக்
பட்ட சக்திவய,

அது

ீங் ள் பயிற்சிவய
உடகன

கதாிந்து

சக்தி பவடத்தது அது. கவளியிடப்

ீங் ள் முயன்று கசய்வவத விட கசம்வமயா ,

மீட்கடடுத்துக் க ாள்ளும். இது பயிற்சியின் முடிவல்ல, சக்திவய
திருப்பி எடுத்துக் க ாள்வது. மற்ற சாதவனமுவற ளில்
பயிற்சிவய

ிறுத்திய உடகன சாதவனயும்

முவறயிகலா எந்க ரமும் சாதவன
எனகவ உடற்பயிற்சிவய
முடிக்

முடியாது.

ின்று விடும்.

ீங் ள்
மது

டந்து க ாண்கட இருக்கும்.

ிறுத்த முடியுகம தவிர சாதவனவய

ீங் ள்

ஃபாலுன்

சுழல்வவத

விரும்பினாலும் உங் ளால் முடியாது. இதுபற்றி

ிறுத்த

ான் ஆழமா

விவாித்தால் உங் ளால் புாிந்து க ாள்ள முடியாது. ீங் ள் அதன்
சுழற்சிவய ிறுத்தினால்

ானும் ிறுத்தியா

கவண்டும். என்வன

உங் ளால் ிறுத்த முடியுமா?
க :

ாங் ள் ஜ்கயயின் (வ

(வ

வளக் கூப்புவது) ஆ ிய முத்திவர வள

வள இவணப்பது) மற்றும்
ின்ற

ஷு
ிவலப்

பயிற்சியா கசய்யலாமா?
ப: புத்தர் ஆயிரம்
ிவலப் பயிற்சியா

ரங் வளக்

ாட்டும் முதல் பயிற்சிவய

கசய்து க ாண்டிருக்

பலத்வத உபகயா ித்து உடவல

ின்ற

முடியாது. அதி

ீட்டி விவறத்தால் பிரச்சிவன

உண்டாகும்.
க : பயிற்சியின் கபாது புஜங் ளின் அடிப்பகுதிவய அ ன்றபடி
வவத்திருக்

கவண்டுமா? முதலாம் பயிற்சி கசய்யும் கபாது
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எனக்கு அப்பகுதி ளில் மி வும் அழுத்தம் கதான்று ிறது. இது
ஏன்?
ப: உங் ளுக்கு ஏதாவது க ாயிருக் ிறதா? ஆரம்ப
உங் ள் உடவல சீரவமக்கும் கபாது பல விதமான
ி ழக்

கூடும்.

உங் ளுக்கு சில அறிகுறி ள்

ிவலயில்

ிவலவம ள்
கதான்றலாம்.

ஆனால் அவவ உடற்பயிற்சியினால் அல்ல.
க :

ஆசானின்

வகுப்பில்

பயிலாதவர் ள் பூங் ாவில்

மற்ற

சாத ர் ளுடன் கசர்ந்து பயிற்சி கசய்யலாமா?
ப: கசய்யலாம். எந்த சீடரும் மற்றவர் ளுக்குப் பயிற்சிவயக்
ற்றுத் தரலாம். சீடர் ள்
பாணியில் இருக் ாது.
சீரவமக் ிகறன்.

ற்பிப்பது

ான் இங்கு

ற்பிக்கும்

ான் உங் ள் உடல் வள க ரடியா

ஆனால்

சிலருக்கு

எடுத்த

எடுப்பிகலகய

ஃபாலுன்

ிவடத்து விடு ிறது. ஏகனனில், ஒவ்கவாரு சீடருக்குப்

பின்னும்

என்

ியதிச்

கசறிவுடல்

உள்ளது.

அது

இந்தப்

கபாறுப்வப ஏற்றுக் க ாண்டு விடும். இது ஒருவாின் முன்விதித்
கதாடர்வபப்

கபாறுத்தது.

உடகன ஃபாலுன்

அது

உறுதியானதா

இருந்தால்

ிவடக் ப் கபறும். இல்வலயானால்

ீண்ட

ாள் பயிற்சிக்குப்பின் ஒரு சுழலும் இயந்திர நுட்பத்வதப் கபற
முடியும். கமலும் கதாடர்ந்து பயிற்சி கசய்வதன் மூலம் அது
ஃபாலுன் ஆ உருப்கபறும்.
க :

கதய்வீ

சக்தி வள

வலுப்படுத்தும்

பயிற்சியில் வ யாளப்படும் வசவ
ப:

ஐந்தாம்

ளின் கபாருள் என்ன?

ம்முவடய கமாழியில் அவத விளக்

முடியாது. ஒவ்கவாரு

வசவ யுகம கபாருட்கசறிவு க ாண்டது. கபாதுவா
கூறுவது:

“ ான்

வசவ

வளத்

உடற்

கதாடங்கு ிகறன்.

அவவ
கபளத்த

ியதி(ஃபா) பயிற்சிவயத் கதாடங்கு ிகறன். என் உடவல சீர்
படுத்திக் க ாண்டு உண்மு சாதவன ிவலயில் பிரகவசிப்கபன்.”
க : சாதவனயினால் பால் கவண்வம உடல் கபறும்
அவடயும்

கபாது

ம்

உடலில்
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உள்ள

எல்லா

ிவலவய
வியர்வவத்

துவாரங் ளும் திறந்து கத -சுவாசம் என்னும் ிவல வரும் என்பது
உண்வம தானா?
ப: எல்கலாரும் உணர்ந்து கதாிந்து க ாள்ள முயற்சி கசய்யுங் ள்:
ீங் ள்

ஏற் னகவ

இந்த

ிவலவயக்

டந்தாயிற்று.

பால்

கவண்வம உடல் ிவலக்கு உங் ள் உடல் வளச் சீரவமப்பதற்கு
ான் குவறந்தது பத்து மணி க ரம்

ியதி (ஃபா) குறித்த

கசாற்கபாழிவாற்ற கவண்டியிருந்தது. கவறு சாதவன மார்க் மா
இருந்தால் இந்த
கமகலா

கவண்டியிருக்கும்.

உடனடியா
இந்தக்

ிவலவய அவடய பத்தாண்டு களா அதற்கும்

உங் வளக்

ாம்

க ாண்டு

இங்கு

இந்த

ிவலக்கு

வரு ிகறாம்.

ஏகனனில்

ட்டத்வத அவடய ஷின்ஷிங் தரம் கதவவப்படாது.

ஆசானின் திறன் இவத சாத்தியமாக்கு ிறது.
முன்னகர அந்த

ிவலவயக்

ீங் ள் உணரும்

டந்தாயிற்று. சில மணி க ரங் கள

அது இருந்திருக் க் கூடும். ஒரு ாள்

ீங் ள் ஒரு கமல்லுணர்ச்சி

வய நுட்பமா உணரக் கூடும். ஆனால் சிறிது க ரத்திற்குப் பிறகு
அவ்வாறு இருக் ாது. அப்படிகயன்றால் ஒரு முக் ியமான

ிவல

டந்து விட்டிருக்கும். கவறு சாதவன முவற ளிகலா அந்த
ிவலயிகலகய

ீங் ள் ஒரு வருடகமா அல்லது அதற்கும் கமலா

கவா இருப்பீர் ள். அவவ ீழ் ிவல மார்க் ங் கள.
க : பஸ்ஸில் பயணம் கசய்யும் கபாகதா வாிவசயில்

ாத்தி

ருக்கும் கபாகதா ஃபாலுன் க ாங் உடற்பயிற்சி ளின் எல்லா
அவசவு வளயும் ிவனத்துப் பார்த்துக் க ாள்ளலாமா?
ப:

ம்முவடய

குறிப்பிட்ட

பயிற்சி ளுக்கு

முவனப்கபா

ஒரு

ால அளவு தினசாி கசலவிட கவண்டும் என்பகதா

இல்வல. அதி

க ரம் பயிற்சி கசய்தால் பலன் உண்டு என்பது

உண்வம தான். ஆனால்
சாதவனகய

சிந்தவன

உங் வள

அதி ம் பயிற்சி கசய்வது

ீங் ள் பயிற்சி கசய்யாத கபாதும்

கசம்வமப்படுத்து ிறது.

ஆரம்பத்தில்

லம். அதனால் பயிற்சி வலுப்கபறும்.

சில சமயங் ளில் சீடர் ள் பணி

ிமித்தமா

கவளியூர் கசல்லும்

கபாது கதாடர்ந்து இரண்டு மாதங் ள் பயிற்சி கசய்ய க ரம்
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ிவடப்பதில்வல. அதனால் எந்த இழப்பும் இல்வல. அவர் ள்
திரும்பியதும் ஃபாலுன் சுழன்று க ாண்டு தான் இருப்பவதக்

ாண் ிறார் ள். ஏகனனில் அது சுழல்வவத ிறுத்துவகதயில்வல.

உங் ள் இதயத்தில் தன்வன எப்கபாதும் ஒரு சாத ரா கவ

ருதி

ஷின்ஷிங் தரம் க டாமல் பார்த்துக் க ாண்டால் ஃபாலுன்
கதாடர்ந்து கசயல்படும். ஆனால் ஒன்று:
கசய்யாமல் சாதாரண மக் ளுடன்
ருந்தால் அது மவறந்து விடும்.

ீங் ள் பயிற்சிகய

லந்து பழ ிக் க ாண்டி

க : ஃபாலுன் க ாங்வ யும் தாந்திாீ த்வதயும் ஒன்றா ப் பழ லாமா?
ப: தாந்திாீ த்திலும் ஒரு
ஆனால்

ியதிச் சக் ரம் பயன்படுத்தப் படு ிறது.

மது சாதவனயுடன் கசர்த்து அவதப் பழ க் கூடாது.

ீங் ள் ஏற் னகவ தாந்திாீ ம் பயின்று வந்து அதன் சக் ரம்
உள்கள உருப்கபற்றிருந்தால் தாந்திாீ கம பயிலுங் ள். அதுவும்
தார்மீ

வழி சாதவன தான். ஆயினும் இரண்வடயும் ஒன்றா ப்

பயில முடியாது. தாந்திாீ த்தின் சக் ரம் மத்திய சக்திப்பாவதவய
அபிவிருத்தி கசய் ிறது. அது படுவ
சக் ரம்

மட்டமா

சுழலும். அந்தச்

மது ஃபாலுனிலிருந்து கவறுபட்டது. அதில் மந்திரங் ள்

கபாறிக் ப்பட்டிருக்கும்.

மது ஃபாலுன் அடிவயிற்றில் கசங்குத்

தா , மு ப்பு கவளிப்புறம் க ாக் ியவாறு அவமக் ப்படு ிறது.
அடிவயிற்றில் உள்ள அளவான இடத்வத
முழுவமயா

ம்முவடய ஃபாலுகன

அவடத்துக் க ாண்டு விடும். கவகறான்வற அங்கு

க ாண்டு வந்தால் குழப்பமா ி விடும்.
க : ஃபாலுன் க ாங் பயிலும் கபாது கவறு கபளத்த பிாிவு
சாதவனவயயும் பயிலலாமா? கபாதிஸத்வ அவகலா ிகதசுவராின்
ாம ஜபம் கசய்யும் ஒலிப்பதிவு வளக் க ட் லாமா? ஃபாலுன்
க ாங் பயின்ற பிறகு புத்தமதத்வதச் கசர்ந்தவர் ள் வீட்டில்
கபளத்த

ிரந்தங் வள உச்சாடனம் கசய்யலாமா? கூடகவ கவறு

உடற்பயிற்சி வளயும் கசய்யலாமா?
ப: கூடாது. ஒவ்கவாரு மார்க் மும் தனக்க ன ஒரு வழிமுவற
வயக் க ாண்டது. க ாய் குணமா வும் உடல் லம் கபறவும்
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மட்டுமின்றி உண்வமயிகலகய சாதவன கசய்ய விரும்பினால்
ஒகர ஒரு மார்க் த்வத மட்டுகம பின்பற்ற கவண்டும். இது ஒரு
முக் ியமான விஷயம். உயர் ிவல சாதவன கசய்ய கவண்டுகமன்
றால் ஒகர ஒரு சாதவனமுவறவயக்
அவசியம். இது அவசக்

கவண்டியது

முடியாத உண்வம. கபளத்த பிாிவுக்குள்

களகய கூட சாதவன முவற வள
கசய்யும் இந்த உண்மு

வடப்பிடிக்

லந்து பயிலக் கூடாது.

சாதவன மி

கசர்ந்தது. மி ப் பண்வடய

உயர்ந்த

ாம்

ிவலவயச்

ாலத்திலிருந்து அனுசாிக் ப்பட்டு

வருவது. தான்கதான்றித்தனமா சாதவன கசய்வது ஏடாகூடமா
முடியும். கவறு பாிமாணத்தில் க ாக்கும்கபாது உருமாற்றத்தின்
கசய்முவற மி நுண்ணியதும் சிக் லானதும் என்று கதாிய வரும்.
ஒரு நுட்பமான

ருவியினுவடய ஒரு சிறு பா த்வத

ீங் ள்

எடுத்துவிட்டு கவகறாரு கபாருவள அங்கு வவத்தால் உடகன
அது பழுதா ி விடும். உண்மு

சாதவனயும் அப்படித் தான்.

அத்துடன் கவறு எவதயும் கசர்க் க் கூடாது. அப்படிச் கசய்தால்
அது தவறா கவ முடியும். எல்லா சாதவனமுவற ளுக்கும் இது
கபாருந்தும். சாதவன கசய்ய கவண்டுகமன்றால் ஒகர மார்க் த்
தில் தான்

வனம் க ாள்ள கவண்டும். எல்லா முவற ளில் உள்ள

ல்லவற்வறச் கச ாித்துக் க ாள்வது என்பது க ாய் தீர்க் வும்
உடல்

லம் கபணுவதற்குமான பயிற்சி ளுக்கு மட்டுகம கபாருந்

தும். அது உங் வள உயர் ிவலக்குக் க ாண்டு கசல்லாது.
க : கவறு சாதவனமுவற பயில்பவர் ளுடன் கசர்ந்து ாம் பயிற்சி
கசய்தால் ஒருவரால் மற்றவருக்கு இவடயூறு உண்டாகுமா?
ப: எந்த மார்க் மானாலும் சாி, டாவ் பிாிகவா, கபளத்த பிாிகவா,
அற்புத சித்திக் ான பயிற்சிகயா, எதுவா
க ர்வமயான மார்க் மா

இருக்கும் வவர

இருந்தாலும் அது
மக்கு எந்த பாதிப்பும்

வராது, ீங் ளும் அவர் ளுக்கு இவடயூறா மாட்டீர் ள். உங் ள்
அரு ாவமயில்

பயிற்சி

கசய்தால்

மற்றவருக்கு

ன்வமகய.

ஏகனன்றால் ஃபாலுன் ஒரு அறிவுத் திறனுள்ள ஜீவன். அது

டாவனப் கபணுவது இல்வல. ஆ கவ
பிறருக்கு உதவி புாியும்.
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அது இயல்பா கவ

க : கவறு சீக ாங் ஆசான் ளிடம் எங் ள் உடவல சீராக் ச்
கசால்லலாமா?

கவறு

சீக ாங்

ஆசான் ளின்

உவர வளக்

க ட்டால் ஏகதனும் பாதிப்பு உண்டாகுமா?
ப: இந்த வகுப்பிற்குப் பிறகு உங் ள் உடல் எந்த

ிவலவய

அவடந்துள்ளது என்பவத உங் ளால் உணர முடியும் என
ிகறன். கூடிய விவரவில் இனி க ாகய வர முடியாத

ம்பு

ிவலவய

அவடவீர் ள். சில பிரச்சிவன ள் வரலாம், அப்கபாது சளி பிடித்த
தா கவா வயிற்று வலியா கவா கதான்றினாலும் அவவ கவறு
விதமானவவ. அவவகயல்லாம் இன்னல் ளும் கசாதவன ளு
மாகும்.

ீங் ள் கவறு சீக ாங் ஆசான் வளத் கதடினால்

கசால்வது புாியவில்வல அல்லது அவத
ிறது. உங் ள் மனதில்

ான்

ம்பவில்வல என்றா

ாட்டம் இருக்குமானால் சாதவனவயக்

க டுக்கும் வண்ணம் தீய சங்க தங் ள் கதான்றும். அந்த சீக ாங்
ஆசான் ஒரு பிசாசின் பிடியில் இருந்து க ாங் கபற்றிருந்தால்
ீங் ளும் அதற்கு ஆளாவீர் ள். மற்றவர் உவர வளக் க ட்பதும்
அப்படித் தான். உவர வளக் க ட்
உங் ள்

ாட்டத்வத அல்லவா

கவண்டுகமன்ற ஆவச

ாட்டு ிறது?

ீங் கள இவதப்

புாிந்து க ாள்ள கவண்டும். இது ஷின்ஷிங் சம்பந்தப்பட்டது.
ஆ கவ

ான் இதில் தவலயிட மாட்கடன். அவர் உயர் ிவல

தத்துவங் வளகயா ஷின்ஷிங் பற்றிகயா கபசுவாரானால் அது
சாியா

இருக் லாம்.

ீங் ள் என் வகுப்பிற்கு வந்ததால் மிகுந்த

பிரயாவசயினால் உங் ள் உடல் சீரவமக் ப் பட்டுள்ளது. முன்பு
கவறு பயிற்சி ளின் விவளவால் உங் ள் உடல் ள் சீர் க ட்டி
ருந்தன. க ட்டவற்வற அ ற்றியும்

ல்லவற்வற தக்

வவத்துக்

க ாண்டும் எல்லாம் இப்கபாழுது கசம்வமயாக் ப் பட்டுள்ளது.
ஆனால்
ிச்சயமா
சாியல்ல

ீங் ள் கவறு சாதவன முவறயில் பயில விரும்பினால்
ான் அவதத் தடுக்
என்று

மார்க் ங் வள

உங் ளுக்கு
ாடலாம்.

மாட்கடன். ஃபாலுன் க ாங்
கதான்றினால்

ஆனால்

முவற வள கமற்க ாள்வது உங் ளுக்கு
ருத்து.

பல்கவறு

ீங் ள்

கவறு

வவ யான

ல்லதல்ல என்பது என்

ீங் ள் இந்த ம ா மார்க் த்தில் (தாஃபா) ஏற் னகவ
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பயின்றிருக் ிறீர் ள். ியதிச் கசறிவுடல் ள் உங் ள் அரு ிகலகய
உள்ளன. உயர் ிவலக் ான விஷயங் ள் ிட்டிய பின்பும் திரும்பிச்
கசன்று மீண்டும் கதடப் கபா ிறீர் ளா?!
க :

ாம் ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சி கமற்க ாண்ட பிறகு, உருவி

விடுதல்

(மஸாஜ்),

தற் ாப்புக் வல,

வடய்ஜி

கபான்றவற்வறக்

ற் லாமா?

ஒற்வற-விரல்-ஃகஜன்,
இவற்வறக்

ற்றுக்

க ாள்ளாமல் இது கபான்ற புத்த ங் வளப் படிக் லாமா?
ப: மஸாஜ், தற் ாப்புக் வல பயில்வது பரவாயில்வல. ஆனால்
க ாடூரமான முவற உங் ளுக்கு அகசள ாியத்வத ஏற்படுத்தும்.
ஒற்வற-விரல்-ஃகஜன், வடய்ஜி இரண்டும் சீக ாங் வவ வயச்
கசர்ந்தவவ. அவற்வறப் பயில்வதன் மூலம் ஏற்படும் விவளவு ள்
ான்

உங் ள்

உடலில்

அவமத்துள்ளவற்றின்

க டுத்து விடும். ஷின்ஷிங்வ

தூய்வமவய

அபிவிருத்தி கசய்யக் கூடிய

புத்த ங் வளப் படிப்பதில் தவறில்வல. ஆனால் சில புத்த
ஆசிாியர் ள் தாங் ள் சாிவர விளங் ிக் க ாள்ளாத விஷயங் ளில்
கூட திட்டவட்டமா

முடிவு கூறி விடு ிறார் கள. அது உங் ள்

எண்ணங் வள குழப்பி விடும்.

தவலக்கு

க :

எதிாில்

சக் ரத்வதப்

பிடிக்கும்

(இரண்டாம் பயிற்சியில்) சில சமயம் என் வ

ிவலயில்
ள் கதாட்டு

விடு ின்றன. அதனால் பரவாயில்வலயா?
ப: வ
வ

ள் கதாடும்படி விடக் கூடாது. சிறிது இவடகவளி

ளுக் ிவடகய இருக் த்தான் கவண்டும். வ

விட்டால் வ

ளிலுள்ள சக்தி உடலுக்குத் திரும்பச் கசன்று விடும்.

க : இரண்டாவது உடற்பயிற்சியில் வ
வவத்திருக்

ள் கதாட்டு

முடியாவிட்டால்

வளத் தூக் ியபடிகய

ீகழ இறக் ி விட்டுப் பின்னர்

மீண்டும் பயிற்சிவயத் கதாடரலாமா?
ப: சாதவன கசய்வது மி வும்
ிறகத என்று உடகன
எவ்வளவு

அதி

டினம் தான். வ

ள் க ாகவடுக்

ீகழ க ாண்டு வந்தால் பலன் இருக் ாது.

க ரம்

அப்படிகய
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வவத்திருக் ிறீர் களா

அவ்வளவு

ல்லது என்பது வழிமுவற. உங் ள் சக்திக்க ற்ப

கசய்யவும்.
க : முழு பத்மாசனத்தில் அமரும் கபாது கபண் ளுக்கு ஏன் இடது
ால் வலது ாலின் ீகழ வரகவண்டும்?
ப: ஏகனன்றால் ம்முவடய சாதவன முவறயின் இன்றியவமயாத
அம்சம் இது. கபண் உடல், ஆண் உடலினின்று கவறுபட்டது.
கபண் தனது உருமாற்றத்திற் ா

தன் கமய்யுடவல (பன்டி)

பயன்படுத்த

கவண்டுமானால்

கபாருத்தமா

அவமய கவண்டும். கபாதுவா

இடது

ால் தான் வலது

இயல்புக்கு

உ ந்தது.

உடற்கூற்றின்படி

சாதவன

கபண் ளுக்கு

ாவலத் தாங்கு ிறது. இது அவர் ள்
ஆண் ளுக்கு

இதற்கு

க ர்மாறா

அவமந்துள்ளது. அவர் ளின் அடிப்பவட இயல்பு மாறுபட்டது.
க : பயிற்சி கசய்யும் கபாது சங் ீதம், ஒலிப்பதிவு ள்,

விவத ள்

கபான்றவற்வறக் க ட்டுக் க ாண்கட கசய்யலாமா?
ப: கபளத்த பிாிவவச் கசர்ந்த
க ட் லாம்.

ஆனால்

ண்ணியமான இவசயானால்

உண்வமயான

சாதவனக்கு

கதவவயில்வல. ஏகனனில் அதற்கு சாந்த

இவசயும்

ிவலவய அவடயும்

திறன் கபறுவகத அவசியம். இவசவய க ட்பது பல எண்ணங்
வள ஓர் எண்ணத்தினால் ஈடு ட்டும் முயற்சிகய ஆகும்.
க : பிரபஞ்சத்தின் இரு துருவங் வள ஊடுருவும் பயிற்சியில் ாம்
உடவல

தளர்த்திக்

க ாள்ள

கவண்டுமா

அல்லது

பலத்வத

பிரகயா ிக் கவண்டுமா?
ப: பிரபஞ்சத்தின் இரு துருவங் வள ஊடுருவும் பயிற்சியில்
இயல்பா வும்

தளர்வா வும்

ிற்பது

அவசியம்.

இது

முதல்

பயிற்சிவயப் கபாலல்ல. முதலாம் பயிற்சிவயத் தவிர மற்ற எல்லா
பயிற்சியிலும் தளர்வா கவ இருக் கவண்டும்.
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3.

ஷின்ஷிங்வ அபிவிருத்தி கசய்தல்

க :

ான் கஜன்-ஷான்-கரன் தரத்திற்கு ஏற்ப இருக்

என்கற

விரும்பு ிகறன். ஆனால்

ண்கடன். அதில்
வாதத்தில்

க ற்று

ான் ஒருவருடன் மி க்

ஈடுபட்டிருந்கதன்.

ான்

கவண்டும்
ஒரு

னவு

டுவமயான வாக்கு

கபாறுவமவயக்

வடப்பிடிக்

எண்ணிகனன், ஆனால் கதாற்று விட்கடன். என் ஷின்ஷிங்வ
கமம்படுத்துவதற் ா வா அந்தக் னவு வந்தது?
ப:

ட்டாயமா .

னவு ள் என்னகவன்று

ான் ஏற் னகவ

கசால்லியிருக் ிகறன். அவத ிவனத்துப் பார்த்து ீங் கள புாிந்து
க ாள்ள கவண்டும். உங் ள் ஷின்ஷிங் கமம்பாட்டிற்கு உதவும்
விஷயங் ள் எல்லாம் திடீகரன்றும் எதிர்பாராமலும் தான் வரும்.
உங் ள் மனம் அவத ஏற் ச் சித்தமாகும் வவர அவவ
ாது. ஒருவர்

ல்லவரா க ட்டவரா என்று தீர்மானிக்

ாத்திருக்
கவண்டு

மானால் அவர் எதிர்பாராதகபாது தான் கசாதவன கசய்ய முடியும்.
க :

ஃபாலுன்

க ாங் ின்

தத்துவமான

இவற்றில் உள்ள கரன்வன பழகுவது என்பது
யும், அது சாியா

கஜன்-ஷான்-கரன்
ாம் எல்லாவற்வற

இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், ச ித்துக்

க ாள்ள கவண்டுகமன்றா கசால்லு ிறது?
ப:

ாம் கூறும் கரன் என்பது, சுயலாபம் சார்ந்த விஷயங் ளிலும்

ீங் ள் விட மறுக்கும் பற்றுதல் வள எல்லாம் விடுவதிலும்
கபாறுவம

ாத்து ஷின்ஷிங் முன்கனறுவவதயும் பற்றியது. கரன்

என்பது சாதாரண மக் ளும் ஏற்றுக் க ாள்வது தான். ஒரு
கசால் ிகறன்,

வத

ான்ஷின் என்று ஒரு கபருவம வாய்ந்த பவடத்

தளபதி இருந்தார். இளவமயிலிருந்கத கபார்க் வல ளில் ஆர்வம்
க ாண்டவர். அக் ாலத்தில் கபார்க் வல பயில்பவர் எப்கபாழு
தும் ஒரு வாவளத் தன்னுடன் எடுத்துச் கசல்வது வழக் ம். அவர்
கதருவில்

டந்து க ாண்டிருந்த கபாது ஒரு முரடன் அவாிடம்

வந்து சவால் விடுத்தான்: “ ீ எதற்கு எப்கபாதும் வாவளச் சுமந்து
க ாண்டு திாி ிறாய்? மனிதர் வளக் க ால்லும் துணிவு உனக்கு
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உண்டா?

அப்படியானால் என்வன முதலில் க ால்” என்று

கசால்லிக் க ாண்கட

ழுத்வத

ீட்டினான். பிறகு “என்வனக்

க ால்லத் துணிவு இல்வல என்றால் என்
தவழ்ந்து கசல்” என்றான். அதன்படிகய

ால் ளுக் ிவடகய

ான்ஷின் அவனுவடய

ால் ளுக் ிவடகய தவழ்ந்து கசன்றார். அவாிடம் அபாிமிதமான
ச ிப்புத் தன்வம இருந்தது. ச ிப்புத் தன்வமவய சிலர் ஒரு
பலவீனமா க்

ருது ிறார் ள். ச ித்துக் க ாள்பவவர எளிதில்

அடக் ி விடலாம் என்பது கபால் கதான்றும். ஆனால் ச ிப்புத்
தன்வமவய வளர்த்துக் க ாண்டவருக்கு திடமான மனவுறுதி
இருக்கும் என்பகத உண்வம. ஒரு விஷயம் சாியா தவறா என்பவத
அறிய அது பிரபஞ்சத்தின் தத்துவத்துடன் ஒத்துப் கபா ிறதா
என்று பார்க்

கவண்டும். ஒரு குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் உங் ள்

தவகற இல்வல என்றும் எதிராளி தான் உங் வள ிவலகுவலயச்
கசய்தார் என்று
பின்னணி
கபாிதல்ல”

ீங் ள்

உங் ளுக்குத்
என்று

ிவனக் லாம். அதன் உண்வமயான
கதாியாது.

ீங் கள

“ஆமாம், அது ஒன்றும்

கசால்லலாம்.

ஆனால்

ான்

கசால்வது கவகறாரு தத்துவம். அவத இந்த உல ாீதியா பார்க்
முடியாது.

விவளயாட்டா ச்

கசால்வகதன்றால்

ஒருகவவள

முந்வதய பிறவியில் ீங் ள் கசய்த ாாியத்தின் எதிர்விவனயா க்
கூட இருக் லாம். அப்படியானால் எது சாி, எது தவறு என்று
ீங் ள் எப்படி முடிவு கசய்ய முடியும்?

ாம் ச ித்துக் க ாள்ளகவ

கவண்டும். பதிலுக்கு பிறவர வருந்தச் கசய்து அல்லது எதிர்த்து
விட்டு பிறகு கபாறுத்துக் க ாண்டால் அவத கரன் என்று கசால்ல
முடியுமா?

உங் வள

க ாள்வகதாடு அவருக்கு

ிவலகுவலய

வவத்தவவர

ச ித்துக்

ன்றி கசலுத்தவும் கவண்டும். ஒருவர்

உங் வள இவரந்து வவது விட்டு பின்னர் உங் ள் ஆசிாியர் முன்
ீங் ள் தான் இவரந்ததா க் குற்றம் சாட்டினால் அதற் ா
உங் ள் இதயத்தில் அவருக்கு ன்றி பாராட்ட கவண்டும். ீங் ள்
“அப்கபாது

ான்

ஆக்யுவா

க ட் லாம். அது உங் ள்
கபாலகவ
ஷின்ஷிங்

ீங் ள்

அல்லவா

ஆகவன்?”

என்று

ருத்து. இந்த விஷயத்தில் அவவரப்

டந்து க ாள்ளாமல் இருந்தால் உங் ள்

முன்கனறும்.

அவர்
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இந்த

விஷயத்தில்

கவற்றி

கபற்றால் அது இந்த உலவ ச் கசர்ந்தது. அகத சமயம் கவறு
பாிமாணத்தில் உங் ளுக்கு சிலவற்வறக் க ாடுத்து விட்டார்,
அல்லவா? உங் ள் ஷின்ஷிங் கமம்பட்டு விட்டது,

ரும்கபாருள்

உருமாறி விட்டது. மூன்று வழி ளில் உங் ளுக்கு லாபம். ஏன்
ீங் ள் அவருக்கு

ன்றி கசலுத்தக் கூடாது? சாதாரண மக் ளின்

ண்கணாட்டத்திலிருந்து இவதப் புாிந்து க ாள்வது எளிதல்ல.
ான் சாதாரண மக் ளுக் ா

உவரயாற்றவில்வல, சாத ர் ளுக்

ா உவரயாற்று ிகறன்.
க : தீய சக்தி ள் அல்லது ஆவி ள் கபான்றவற்றால் ஆட்க ாள்ளப்
படாதவர் ள் தம்வம ஷின்ஷிங் பண்பாட்டின் மூலம் பாது ாத்துக்
க ாள்ளலாம். ஆனால் ஏற் னகவ அவற்றால் பீடிக் ப் பட்டவர்
ள் என்ன கசய்வது? அவற்வற எப்படி விலக்குவது?
ப: ஒகர ஒரு க ாிய எண்ணம் நூறு தீயவற்வற அடக் ி விடும்.
இன்று தாஃபா என்னும் ம ா மார்க் ம் உங் ளுக்கு

ிவடத்

துள்ளது. இன்று முதல் அந்தத் தீயசக்தி உங் ளுக்கு லாபங் வளக்
க ாடுத்தாலும்

அவற்வற

ஏற்றுக்

க ாள்ளக்

கூடாது.

அது

உங் ளுக்கு கபயர், பு ழ், கசாந்த லாபங் ள் ஆ ியவற்வறக்
க ாண்டு வந்து க ாடுத்தால் ீங் ள் மிகுந்த ம ிழ்ச்சியுடன், “பார்,
எனக்கு எவ்வளவு திறன் இருக் ிறது?” என்று உள்ளுக்குள்
எண்ணி அவத பிறர் முன் ாட்டி கபருவமயடித்துக் க ாள்வீர் ள்.
ஆனால் அதனால் உங் ளுக்குக்

லக் மும் அகசள ாியமும்

ஏற்பட்டால் அகதாடு வாழ்வது கவண்டாம் என்று தீர்வுக் ா
ஆசாவனத் கதடுவீர் ள். அது லாபங் வளக் க ாடுத்துக் க ாண்
டிருக்கும் கபாகத
அதன் மூலம்

ீங் ள் ஏன் சாியா

டந்து க ாள்ளவில்வல?

ிவடத்த ஆதாயங் வளகயல்லாம்

க ாண்டதனால்

ாம் உங் ளுக் ா

ீங் ள் ஏற்றுக்

எதுவும் கசய்வதற் ில்வல.

உங் ளுக்கு கவண்டுவகதல்லாம் லாபங் கள என்பவத ஏற்
முடியாது. அது க ாண்டு தருவவத,
எப்கபாது மறுப்பீர் களா, ஆசான்
யா ச் கசய்து வந்து,

ல்லதா

இருந்தாலும்

ற்பித்த சாதவனவய முவற

ன்கனறியில்

ின்று திடமான சித்தம்

கபறு ிறீர் களா, அப்கபாது தான் அதற்கு ஓர் அச்சம் உண்டாகும்.
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அது மீண்டும் லாபங் வளத் தர முயல,

ீங் ள் கதாடர்ந்து

மறுத்துக் க ாண்கட இருப்பீர் ளானால் அதற்கு வில ிப் கபாகும்
ாலம் வந்து விட்டது என்று அர்த்தம். அதற்கு கமலும் அது உங்
வளப் பற்றிக் க ாண்டிருந்தால் அது தீய கசயலாகும். அந்தச்
சமயத்தில்

ான்

வ யவசவிகலகய

டவடிக்வ
அது

எடுக்

மவறந்து

க ாண்டு வரும் ஆதாயங் வள

முடியும்.

விடும்.

ஒரு

ஆனால்

சிறிய
அவவ

ீங் ள் விரும்பும் பட்சத்தில்

எதுவும் கசய்ய முடியாது.
க :

பூங் ாவில்

பயிற்சி

கசய்வதால்

ஆவி ள்

பிடித்துக்

க ாள்ளுமா?
ப: இது பற்றி

ான் பல முவற விளக் ியாயிற்று.

புாிவது ஒரு தார்மீ
இருந்தால்

மார்க் ம். உங் ள் மனம்

தீயனகவல்லாம்

மவறந்து

விடும்.

ாம் சாதவன

ன்கனறி சார்ந்து
ஒரு

கமய்யற

க றியில் சாதவன புாியும் கபாது மனம் மி த் தூய்வமயா
க ர்வழியில்

ிற்கும். எனகவ சாத வர எதுவும் அண்டாது.

ஃபாலுன் அற்புதமானகதான்று. தீய சக்தி ள் உங் வள க ருங்
ாது என்பது மட்டுமல்ல,

ீங் ள் அரு ில் இருந்தாகல

டுங்கும்.

இவத ம்பவில்வலகயன்றால் கவறு இடத்தில் கசன்று பயிலுங் ள்.
அவவகயல்லாம் உங் வளக்

ண்டு அஞ்சு ின்றன. இதுகபால்

தீய சக்தி ளால் ஆட்க ாள்ளப் பட்டவர் ளின் எண்ணிக்வ வய
ான் கசான்னால் ீங் ள் அதிர்ந்து கபாய் விடுவீர் ள். இம்மாதிாி
பீடிக் ப் பட்டவர் ள் அகன ம் கபர் ள். இவர் ள் க ாய் குண
மா ி உடல்

லமா

ஆன பின்னரும் பயிற்சிவயத் கதாடர்ந்து

கசய் ிறார் ள். இவர் ள் கவண்டுவது என்ன? மனம் தார்மீ
க றியில் இல்லாத கபாது தான்

இது கபான்ற

சிக் ல் ள்

ஏற்படும். ஆனால் இவர் வளச் கசால்லிக் குற்றம் இல்வல.
ஏகனனில் இவர் ளுக்கு அவற்றின் உள் தத்துவம் கதாியாது.
ான் சாதவனப் பயிற்சிவய கவளிப்பவடயா க் க ாண்டு வந்ததன்
ாரணங் ளில் இது கபான்ற பிவழ வள திருத்துவதும் ஒன்று.
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க : எதிர் ாலத்தில் ஒருவருக்கு எந்த விதமான அசாதாரண
சக்தி ள் ிட்டும்?
ப:

ான்

இது

பற்றிப்

கபச

விரும்பவில்வல.

ஏகனனில்

ஒவ்கவாருவருக்கும் அவருக்க ன தனிப்பட்ட ிவலவம உள்ளது,
அதனால் கசால்வது
வவ

டினம். கவவ்கவறு ிவல ளில் கவவ்கவறு

சக்தி ள் உருவாகும். ஒவ்கவாரு

ிவலயிலும் உங் ள்

ஷின்ஷிங் தான் இதில் முக் ிய பங்கு வ ிக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட
விஷயத்தில்

பற்றுதல்

ீக் ப்பட்டிருக்குமானால்

ஆற்றல் உருவாகும். ஆனால் ஆரம்ப
அதி

வலுவுள்ளதா

உயர்ந்த

அதற்க ற்ப

ிவலயில் இருப்பதனால்

இருக் ாது. உங் ள் ஷின்ஷிங் தரம் மி

ிவலவய எட்டியிராவிட்டால் உங் ளுக்கு அசாதாரண

சக்தி அளிக் ப்பட மாட்டாது. எனினும்
வந்துள்ள சிலருக்கு

மது பயிற்சி மு ாமில்

ல்ல பிறவிப்பண்பு உள்ளது. அதனால்

அவர் ளுக்கு மவழயில்

வனயாமல்

டந்து கசல்லும் அசாதா

ரண சக்தி வாய்த்துள்ளது. சிலருக்கு இடம் விட்டு இடம் மாறும்
திறனும் ஏற்பட்டுள்ளது.
க : ஷின்ஷிங் பண்படுத்துதல் அல்லது பற்றுதல் வளத் துறப்பது
என்பவவ கபளத்த பிாிவின் சூன்யத்வதயும் டாவ் பிாிவின்
இன்வமவயயும் அவடவவதத் தான் குறிக் ின்றனவா?
ப:

ாம் கூறும் ஷின்ஷிங் அல்லது கட, கபளத்த பிாிவின்

சூன்யத்திகலா

டாவ்

பிாிவின்

இன்வமயிகலா

ிவடயாது.

மாறா , கபளத்த பிாிவின் சூன்யமும் டாவ் பிாிவின் இன்வமயும்
ம்முவடய ஷின்ஷிங் ிற்குள் அடங் ியுள்ளன.
க : ஒரு புத்தர் எப்கபாதும் புத்தரா கவ இருப்பாரா?
ப: உண்மு

சாதவனயில் கமய்ஞான ஒளி கபற்று விட்டால்

ீங் ள் ஞான கபாதம் அவடந்தவர் (புத்தர்) தான். உயர் ிவல
ளில் இருக்கும் ஜீவன் தான். ஆனால் எப்கபாதுகம
தவறா

டக்

கபாதுவா ,

ீங் ள்

மாட்டீர் ள் என்ற உத்தரவாதம் ஏதும் இல்வல.
அந்த

ிவலயில்

உள்ள
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சத்தியத்வத

தாிசித்து

விட்டவர் தவறு கசய்ய மாட்டார் என்பது சாிகய. ஆனாலும்
கபாருத்தமற்ற முவறயில் தவறா

டந்து க ாண்டால்

கவண்டியதிலிருந்து தப்ப முடியாது. எப்கபாதும்

ீழிறங்

ல்லவற்வறகய

கசய்து வந்தால் என்கறன்றும் கமகலகய இருப்பீர் ள்.
க : ம த்தான ஆன்மீ மனச் சார்பு உவடயவர் என்றால் என்ன?
ப: இது சில தகுதி வளக் க ாண்டு
பிறவியிகலகய

ிர்ணயிக் ப் படு ிறது:

ல்லியல் பண்பு இருத்தல்,

மி ச் சிறந்த கமய்

ஞானத் தகுதி, அதீத மனவலிவம, மி க் குவறவான பற்றுதல்
வள க ாண்டிருத்தல், இவ்வுல த்து விஷயங் வள எளிதா
எடுத்துக் க ாள்ளும் பண்பு. இவவகயல்லாம் உவடயவர் கள

ம த்தான ஆன்மீ

மனச் சார்பு உவடயவர் ள். இது கபான்ற

வர் ள் ிவடப்பது மி வும் அாிது.
க : ஃபாலுன் க ாங் பயின்றால்

ல்ல பிறவிக்குணமில்லாதவர்

கூட க ாங் கபற முடியுமா?
ப:

ல்ல பிறவிக்குணமில்லாதவர் ள் கூட க ாங் கபற முடியும்.

ஏகனனில் எல்கலாருக்குகம ஓரளவு கட உண்டு. ஒகரயடியா
அது இல்லாமகலகய இருக்

முடியாது. அப்படி யாரும்

யாது. உங் ளிடம் அந்த கவண்கபாருள் இல்லாவிட்டாலும்
கபாருளாவது இருக்கும். உண்மு
கபாருவள

கவண்கபாருளா

சாதவனயின் மூலம்

மாற்ற

முடியும்.

அதி ப்படியான கவவல, அவ்வளகவ. உண்மு
ீங் ள்

துன்பங் வள

அனுபவிக்கும்

கபாது,

இது

ிவட
ரும்
ரும்
ஒரு

சாதவனயில்
ஷின்ஷிங்வ

அபிவிருத்தி கசய்யும் கபாது, தியா ங் ள் புாியும் கபாது க ாங்
வளரு ிறது. சாதவன புாிந்து க ாண்டிருப்பது மட்டுகம
கசய்ய கவண்டியது. ஆசானின்

ீங் ள்

ியதிச் கசறிவுடல் தான் உங் ள்

சாதவனவய க ாங் ஆ உருமாற்று ிறது.
க : ஒருவர் பிறக்கும் கபாகத அவரது வாழ்க்வ

முழுவதுமா

முன்கூட்டிகய தீர்மானிக் ப்பட்டு விடு ிறது. அதனால்
உவழப்பு அவசியமா?
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டின

ப: ஆம். அவசியம் தான். உங் ள்

டின உவழப்பும் கூட முன்கப

திட்டமிடப்பட்டது தான். ஆ கவ,

டின உவழப்பிலிருந்து தப்ப

முடியாது.

ீங் ள் ஒரு சராசாி மனிதர். வாழ்வின் முக் ியமான

விஷயங் வள மாற்ற முடியாது.
க : திவ்வியக்

ண் திறக் ாத

ிவலயில்,

மக்குக்

ிவடக்கும்

த வல் ள் ல்லவவயா தீயவவயா என்று எப்படி அறிவது?
ப:

ீங் ளா கவ அவத அறிவது

ருக்கும் கபாது ஷின்ஷிங்வ

டினம். சாதவனயில் ஈடுபட்டி

கசாதிக்கும் படியான பிரச்சிவன ள்

பல இருந்து க ாண்டு தான் இருக்கும். உங் ள் உயிருக்கு ஆபத்து
வராமல் என்
கவ புாிந்து

ியதிச்கசறிவுடல் பாது ாக்கும். ஆனால்
க ாண்டு

பிரச்சிவன வள என்

தீர்க் கவா

கவல்லகவா

ீங் ளா

கவண்டிய

ியதிச் கசறிவுடல் கபாறுப்கபற் ாது. சில

சமயம் தீய சங்க தங் ள் வரக் கூடும். ஒருகவவள லாட்டாிச் சீட்டு
எண் வள கசால்லக் கூடும். அவவ சாியா கவா தவறா கவா
இருக் லாம். அவவ கவறு எவதகயவதகயா கசால்லக் கூடும்.
எல்லாம் ீங் ள் டந்து க ாள்வவதப் கபாறுத்தது. உங் ள் மனம்
க ர்வழியில்

ிற்குமானால் தீயவவ அண்ட முடியாது. உங் ள்

ஷின்ஷிங் தரத்வத சாியா

கபணி வந்தால் எந்த பிரச்சிவனயும்

இருக் ாது.
க : உணர்ச்சி ளால்

ிவலகுவலந்திருக்கும் கபாது

ாம் பயிற்சி

கசய்யலாமா?
ப: உங் ள் மன ிவல சாியா
அமர்ந்து அவமதி
மனதில்
உண்மு

இல்லாத கபாது தியானத்தில்

ிவலவய அவடவது மி க்

தாறுமாறான

எண்ணங் ள்

டினம். உங் ள்

ஓடிக்க ாண்டிருக்கும்.

சாதவனயில் த வல் ள் வருவதுண்டு. மனதில் க ட்ட

எண்ணங் ள் இருந்தால் இவவ உங் ள் சாதவனயில் புகுந்து
உள்க ாக்குடன் கூடிய தீய சாதவனயா

அவத மாற்றி விடும்.

ீங் ள் கசய்யும் பயிற்சிவய ற்றுத் தந்தது பிரபலமான ஆசாகனா
அல்லது தாந்திாி
அவர் ளின்

‘வாழும்’ புத்தர் ஆ கவா இருக் லாம். ஆனால்

ியமத்திற்க ற்ப

உங் ள்
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ஷின்ஷிங்

தரத்வத

வளர்த்துக் க ாள்ளவில்வலயானால்

ீங் ள் பயிலுவது அவர்

ளது சாதவன முவறயா ாது. கயாசித்துப் பாருங் ள்.

ிற்கும்

ீங் ள்

ிவல பயிற்சிவய கசய்து க ாண்டிருக் ிறீர் ள், மி வும்

வளப்பவடந்து விட்டீர் ள். உங் ள் மனகமா சுறுசுறுப்பா கவ
இருக் ிறது. “அலுவல த்தில் இன்னார் ஏன் இவ்வளவு கமாசமா
இருக் ிறார்? ஏன் என்வனப் பற்றிக் க ாள் மூட்டீனார்?” “என்ன
கசய்தால் வருமான உயர்வு
க ாண்கட கபா ிறகத.

ான்

ிவடக்கும்?” “விவலவாசிகயா ஏறிக்
வடக்குப் கபாய்

ிவறய சாமான்

ள் வாங் ிப் கபாட கவண்டும்” என்று இப்படிகய எண்ணிக்
க ாண்டிருந்தால் உங் ள் சாதவன உள்க ாக்குடன், ஆழ்மனதின்
ஆளுவ யில், தன்வன அறியாமகல கசய்யும் தீய சாதவனயா
வல்லகவா ஆ ிறது? எனகவ உணர்ச்சி ளால் பாதிக் ப்பட்டுள்ள
கபாது பயிற்சி கசய்யாமலிருப்பகத லம்.
க : “மி வும் உன்னதமான ஷின்ஷிங்” என்றால் அது எப்படி
இருக் கவண்டும்?
ப: ஷின்ஷிங் உண்மு
ிர்ணயம் எதுவும்

சாதவனயினால் வருவது, அதற்கு தர

ிவடயாது. தானா கவ புாிந்து க ாள்ள

கவண்டும். அப்படியும் ஷின்ஷிங் தரத்தின் அளவு பற்றி கபசிகய
ஆ

கவண்டுகமன்றால், ஏகதனும் ஒரு

ி ழ்ச்சிவய எதிர்க ாள்

ளும் கபாது, “ஒரு ஞானிக்கு இது கபால் க ர்ந்தால் அவர் என்ன
கசய்வார்?” என்று

ிவனத்துப் பார்க்

முன்கனாடியா த்

தி ழ்பவர் ள்

கவண்டும். மக் ளிவடகய

சிறப்பானவர் கள.

ஆனால்

அவர் ள் சாமானியாின் ஆதாிசம் தாகன.
க :

மற்ற

சீக ாங்

ஆசான் ளின்

கபச்சுக் வளகயா

வளகயா சந்கத ப்படலா ாது. ஆனால் பணத்திற் ா

உவர

மக் வள

ஏமாற்றும் சாமியார் வள எப்படி ண்டு க ாள்வது?
ப: அது அப்படியல்ல. அப்படிகய இருக் கவண்டுகமன்றில்வல.
அவர் ள் கபசுவது என்ன என்று முதலில்

வனிக் வும். அதன்

பிறகு அது ஏமாற்றா என்று ீங் ளா கவ தீர்மானிக்
ஒரு

சீக ாங்

ஆசான்

ண்ணியமானவரா
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கவண்டும்.

என்று

அறிய

அவருவடய ஷின்ஷிங் தரத்வத பார்க்

கவண்டும். ஒருவாின்

க ாங் அவருவடய ஷின்ஷிங் அளகவ உயர்ந்திருக்கும்.
க :

ாம்

ர்மங் வள எவ்வாறு

ீக்குவது அல்லது புத்தமதம்

கூறுவது கபால, ார்மீ க் டன் வள எப்படி ழிப்பது?
ப: சாதவன புாிவகத
ஷின்ஷிங்வ
தான்

ர்மங் வள ீக்கும் ஒரு வழி தான். உங் ள்

கமம்படுத்திக் க ாள்வது தான் சிறந்த வழி. அது

ரும்கபாருவள கட எனும் கவண்கபாருளா

ிறது. அதன் பின் கவண்கபாருள், க ாங் ஆ

உருமாற்று
உருமாற்றப்

படு ிறது.
க :

ஃபாலுன்

க ாங்

பயிற்சி

கசய்யும்

கபாது

தவிர்க்

கவண்டியவவ இவவ என்பது கபான்ற ியமங் ள் உள்ளனவா?
ப: புத்த மதத்தில் விலக் ச் கசால்லியுள்ள கபரும்பான்வமயான
விஷயங் வள

ம்மால் விலக்

கவறு வவ யானது.

முடியாது.

மது

ண்கணாட்டம்

ாம் பிக்ஷுக் களா பிக்ஷுணி களா அல்ல.

ாம் சாதாரண மக் ளிவடகய வாழ் ிகறாம். எனகவ இது கவறு
வவ யானது

தான்.

சில

விஷயங் வள

கலசா

எடுத்துக்

க ாண்டாகல கபாதும். உங் ள் சக்திச்கசறிவு வளர்ந்து மி
உயர்ந்த

ிவலவய அவடயும் கபாது அதற்க ற்றவாறு உங் ள்

ஷின்ஷிங் தரமும் உன்னதமா

இருக்

கவண்டியது வலியுறுத்தப்

படு ிறது.
4.

திவ்வியக் ண்

க : ஆசான் உவர ஆற்றிக்க ாண்டிருக்கும் கபாது அவர் தவலக்கு
கமல்

மூன்றடி

விட்டமுள்ள

கபான்னிற

ஒளி

வட்டத்வதப்

பார்த்கதன். தங் ள் முது ிற்குப் பின்கனயும் பல ஒளி வட்டங் ள்
ஒரு தவல அளவிற்கு இருந்தன.
ப: இந்த

பரது திவ்வியக்

ண் ஏற் னகவ

உயர்ந்த ிவலவய எட்டியுள்ளது.
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ணிசமான அளவு

க : மக் ளுக்கு சி ிச்வச அளிக்கும் கபாது ஆசானின் சீடர் ள்
உமிழ்ந்தவற்றில் கபான்னிற ஒளி கதாிந்தது.
ப: இவர் மி ச் சிறப்பா
அசாதாரண

சக்தி ள்

சாதவன கசய்திருப்பதா த் கதாி ிறது.
கவளியிடப்பட்டவத

இவரால்

பார்க்

முடிந்திருக் ிறது.
க : ஒரு குழந்வதக்கு திவ்வியக்

ண் திறக்குமானால் அதனால்

தாக் ம் ஏகதனும் இருக்குமா? திறந்துள்ள திவ்வியக்

ண்ணி

லிருந்து சக்தி கவளியாகுமா?
ப:

ஆறு

வயதுக்குட்பட்ட

குழந்வத ளின்

எளிதா த் திறக்கும். திவ்வியக்

திவ்வியக்

ண் திறந்துள்ள சிறு குழந்வத ள்

சாதவன கசய்யவில்வல என்றால் சக்தி

சிந்து வீணா ி விடும்.

குடும்பத்தில் யாகரனும் ஒருவர் சாதவன கசய்வது
ஒருமுவற குழந்வதவய திவ்வியக்
ல்லது. இது திவ்வியக்

ண்

லம். தினமும்

ண்ணால் பார்க்

ண் மூடி விடாமலும் அதி

வவப்பது

சக்திக்

சிவு

இல்லாமலும் தடுக்கும். குழந்வத ள் அவர் கள சாதவன கசய்ய
முற்படுவது தான் சிறந்தது. இல்வலகயனில் திவ்வியக்

ண்வண

அவர் ள் அதி மா ப் பயன்படுத்தினால் சக்தியும் அதி மா க்
சிந்து கபாகும். அதனால் தாக் முறுவது அவர் ள் கபளதி
உடல் அல்ல, அவர் ளது மி
அவற்வற பாது ாக்

அடிப்பவடயான விஷயங் ள்.

முடிந்தால் எந்த பாதிப்பும் இல்வல.

ான்

கசால்வது சிறிய குழந்வத வளப் பற்றித் தான், கபாியவர் வளப்
பற்றி அல்ல. சிலருக்கு திவ்வியக்
அவர் ள் சக்தி
அவர் ளால் மி
மி

ண் அ லமா த் திறந்திருக்கும்,

சிவவதப் பற்றி அஞ்ச மாட்டார் ள். எனினும்
உயர் ிவலயில் உள்ளவற்வற பார்க்

உயர் ிவலயில்

உள்ளவற்வற

பார்க் க்

உண்டு. அப்படி பார்க்கும் கபாது ஒரு

முடியாது.

கூடியவர் ளும்

ியதி உடகலா கவறு

ஆசான் களா அவர் ளுக்கு ஆற்றவல வழங்குவார் ள். அது ஒரு
பிரச்சிவனகய இல்வல.
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க : ஆசானின் உடல் மீதும் அவரது ிழல் மீதும் கபான்னிறமான
ஒளி வீசுவவதக்

ண்கடன். ஆனால் அது ஒரு இவமப்கபாழுதில்

மவறந்து விட்டது. என்ன ஆயிற்று?
ப: அது என்

ியதிச் கசறிவுடல் தான்.

ான் உவரயாற்றுவ யில்

என் தவலக்கு கமலுள்ள சக்திக் ம்பம் கதாி ிறது, ான் இருக்கும்
ிவலவய அது குறிக் ிறது. அது க ாடியில் மவறந்ததற்குக்
ாரணம், திவ்வியக்

ண்வண உங் ளுக்கு உபகயா ிக் த் கதாிய

வில்வல. ஊனக் ண்வண உபகயா ித்து விட்டீர் ள்.
க : அசாதாரண ஆற்றல் வள

ாம் (ஆக்

பூர்வமா ) எப்படி

பயன்படுத்துவது?
ப: அசாதாரண ஆற்றல் வள

ராணுவ

வளர்ச்சிக்க ா

மற்ற

கதாழில் நுட்பங் ளுக் ா கவா உளவுத்துவறக்க ா பயன்படுத்தி
னால் பிரச்சிவனகய உண்டாகும்.

ம் பிரபஞ்சத்திற்க ன பண்பு

ள் உள்ளன. அந்தப் பண்பு ளுக்கு ஒத்தவாறு உபகயா ித்தால்
தான் ஆற்றல் ள் கசயல்படும். இல்வலகயல் அவவ கசயலாற்ற
முடியாது.

ற்கசயல் வளச் கசய்வதற்குக் கூட உயர் ிவல ளி

லிருந்து விஷயங் வளப் கபற முடியாது. ஒருவர் அவற்வற
புலன் ளால் அறியகவா உணரகவா மட்டுகம இயலும். அற்ப
மான அசாதாரண சக்தி வள உபகயா ிக்கும் பட்சத்தில் சமுதா
யத்தின் இயல்பான

வட முவற வளர்ச்சிக்கு எந்த பாதிப்பும்

வராது. ஆனால். சமுதாயத்தில் சில கபாிய மாற்றங் வளக்
க ாண்டு வர கவண்டுகமன ஒருவர் விரும்பினால் அதற் ா ப்
பிரத்திகய மான முயற்சி ள் கதவவப்படும். அவ்வாறு கசய்வது
சாியா

என்பவத

அவர்

தீர்மானிக்

இயலாது.

சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி அவர் விருப்பப்படி
ாாியங் வள சாதிக்

ஏகனனில்

டக் ாது. அவர் சில

விரும்பலாம், ஆனால் இறுதி முடிவு அவர்

வ யில் இல்வல.
க : ஒருவரது உணர்வு எப்படி உடலின் உள்களயும் கவளிகயயும்
கசன்று வரு ிறது?
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ப:

ாம் கசால்லும் உணர்வு சாதாரணமா

கவளிகயறு ிறது.

அப்படித்தான்

தவலயுச்சி மூலம்

கவளிகயற

கவண்டுகமன்ப

தில்வல. எங் ிருந்து கவண்டுமானாலும் கசன்று வரலாம். மற்ற
சாதவன மார்க் ங் ள் கசால்வது கபால் அது தவலயுச்சி வழியா
மட்டும் தான் கவளிகயறும் என்பதல்ல. அது எந்தப் பகுதி
வழியா வும் கவளிகயறும். உடலுள் புகுவதும் அப்படித் தான்.
க : திவ்வியக்
டுகவ ஒரு

ண் பிரகதசத்தில் சிவப்பு ஒளி இருக் ிறது, அதன்
ருப்புத் துவள கதாி ிறது. விவரவா

மலரு ிறது.

திவ்வியக் ண் திறக் ப் கபா ிறதா? சில சமயம் ட்சத்திர ஒளியும்
மின்னலும் கசர்ந்து கதாி ிறது.
ப:

ட்சத்திர ஒளி கதாி ிறகதன்றால் திவ்வியக்

ண் விவரவில்

திறக் ப் கபா ிறது என்று அர்த்தம். மின்னவலப் பார்த்தால்
திவ்வியக் ண் முற்றிலும் திறந்து விட்டது எனலாம்.
க :

சிவப்பும்

பச்வசயுமான

ஒளி

வட்டங் வள

ஆசானின்

தவலயின் மீதும் உடலிலும் ான் பார்த்கதன். ஆனால்

ண் வள

மூடியதும் எதுவுகம கதாியவில்வல. ான் கவளிப்புற பார்வவவய
உபகயா ித்கதனா?
ப: அது கவளிப்புற பார்வவ இல்வல. உங் ளுக்கு

ண் வள

மூடிக்க ாண்டு திவ்வியக்

ண்ணால் பார்க் த் கதாியவில்வல,

அவ்வளவு தான். அதனால்

ண் ள் திறந்திருந்தகபாது மட்டுகம

பார்க்

ண் ளுடகன திவ்வியக்

முடிந்தது. திறந்த

ண்ணால்

எப்படி பார்ப்பது என்று மக் ளுக்குத் கதாிவதில்வல. சிலசமயம்
ண் ள் திறந்துள்ள கபாது தற்கசயலா
முடி ிறது. கதளிவா ப் பார்க்
உபகயா ிக் த்

ாட்சி வளப் பார்க்

விரும்பி சாதாரண

கதாடங் ினால்

அவவ

மவறந்து

ண் வள
விடும்.

வனிக் ாதகபாது அவவ மீண்டும் ாட்சி தரு ின்றன.
க :

என்

ம ளுக்கு

ஆ ாயத்தில்

தரு ின்றன. அவளுக்கு அவத சாியா

சில

ாங் ள் ஃபாலுன் சின்னத்வத அவளிடம்
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வட்டங் ள்

விளக்

ாட்சி

முடியவில்வல.

ாட்டிகனாம். அவதத்

தான் பார்த்ததா

கசால் ிறாள். அவளுக்கு உண்வமயிகலகய

திவ்வியக் ண் திறந்திருக் ிறதா?
ப:

ஆறு

வயதுக்குட்பட்ட

குழந்வத ளுக்கு

மது

ஃபாலுன்

சின்னத்வத பார்த்த மாத்திரத்தில் திவ்வியக்

ண் திறந்து விடும்.

ஆனால்

வவக் க் கூடாது.

ீங் ள் கவண்டுகமன்கற பார்க்

குழந்வத ள் தாமா அவத பார்ப்பார் ள்.
க : திறந்திருக்கும் என்னுவடய திவ்வியக்
உபகயா ிப்பது

என்று

ண்வண எப்படி

கதாியவில்வல.

ஆசான்

விளக்

கவண்டும்.
ப: திவ்வியக்

ண் முழுவதும் திறந்த பிறகு அவத எப்படி

உபகயா ிப்பது என்று, முன்னம் அறியாத கபாதிலும், மக் ளுக்கு
தானா த் கதாிய வரும். அகத கபால திவ்வியக்

ண் பிர ாச

மா வும் பயன்படுத்த எளிதா வும் இருக்கும் கபாதும்,

முன்

அனுபவம் இன்றிகய, தானா ப் புாிய வரும். திவ்வியக்

ண்

மூலம் தன்னிச்வசயா க்
பார்க்

ாட்சி ள் கதாியும்.

ீங் ள்

ன்றா ப்

கவண்டுகமன்று விரும்பும் கபாது அஜாக் ிரவதயா

ஊனக் ண் வளயும்
விடு ிறீர் ள்.

பார்வவ

அதனால்

தான்

ரம்பு வளயும்

உபகயா ித்து

அதன்

அந்த

பிறகு

ாட்சி

கதாிவதில்வல.
க : திவ்வியக் ண் திறந்த பிறகு ம்மால் பிரபஞ்சம் முழுவவதயும்
பார்க் முடியுமா?
ப: திவ்வியக்

ண் திறப்பதில் பல

வவ யில் கசால்வகதன்றால்

ிவல ள் உள்ளன. கவறு

ீங் ள் சத்தியத்வத எந்த அளவு

பார்க் ிறீர் ள் என்பது உங் ளுவடய
ளது. திவ்வியக்

ிவலவயப் கபாறுத்துள்

ண் திறந்து விட்டதால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள

எல்லாவற்வறயும் பார்க்

முடியும் என்று அர்த்தமல்ல. உண்மு

சாதவனயின் மூலம் படிப்படியா

உங் ள்

ிவலவய உயர்த்திக்

க ாண்கட வந்து கமய்ஞான ிவலவய எட்டுவீர் ள். அதன் பிறகு
உங் ளால் கமலும் பல

ிவல வள பர்க்
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முடியும். அப்கபாதும்

கூட

ீங் ள் பார்ப்பது முழு பிரபஞ்சத்தின் சத்தியம் தான் என்று

கசால்ல முடியாது. ஏகனன்றால், சாக் ிய முனி தமது வாழ் ாளில்
கபாதித்துக் க ாண்கட

தம்வமயும் கமம்படுத்திக் க ாண்கட

இருந்தார். ஒவ்கவாரு முவற அவர் ஒரு புதிய

ிவலக்குச் கசன்ற

தும் இது வவர தாம் கபாதித்து வந்தது முடிவானதல்ல என்று
ண்டு க ாண்டார். பின் அவருவடய உவர ள் மறுபடியும் கமல்
ிவலக்க ாப்ப மாற்றியவமக் ப் படும். அதனால் தான் அவர்
வடசியில், “எந்த தர்மத்வதயும் அறுதியிட்டு கூற முடியாது”
என்றார். ஒவ்கவாரு

ிவலக்கும் அதற்குாிய தத்துவம் உண்டு.

அவரால் கூட முழு பிரபஞ்சத்தின் சத்தியத்வதக்
வில்வல. சராசாி மக் ளின்

ாண முடிய

ண்கணாட்டத்தில் இந்த உலவ ச்

கசர்ந்த ஒருவர் சாதவனயில் ததா த ிவலவய எட்டி விட முடியும்
என்பகத

ம்ப முடியாத விஷயம். அவர் ளுக்கு ததா த

ிவல

பற்றி மட்டுகம தான் கதாியும் அதற்கு கமலும் உயர் ிவல ள்
உள்ளன என்று கதாியாது. உயர்தளங் ளுக் ான விஷயங் வள
அவர் ள் அறியகவா ஏற் கவா மாட்டார் ள். ததா த
என்பது கபௌத்த (ஃபா)

ியதியின் மி வும் சிறிய

ிவல
ிவலகய. ம ா

ியதி வவரயற்றது என்ற கசால்வழக்கு இவதத்தான் குறிக் ிறது.
க : தங் ள் உடலில்

ாங் ள்

ாண்பவவ உண்வமயா கவ

உள்ளவவ தானா?
ப:

ிச்சயமா

கபாருளால்

இருக் ின்றன. எல்லா பாிமாணங் ளும் சடப்
ஆனவவகய.

அவற்றின்

அவமப்பு

ம்முவடய

வற்றினின்று மாறுபட்டது. அவ்வளவு தான்.
க :

எதிர் ாலத்வதப்

பற்றிய

என்னுவடய

அனுமானங் ள்

அடிக் டி பலித்திரு ின்றன.
ப: ஆரூடம் என் ிற இந்த அசாதாரண ஆற்றவலப் பற்றி

ாம்

முன்கப கூறியுள்களாம். உண்வமயில் இது வருங் ாலமும் இறந்த
ாலமும் அறியும் (ஸுமிங் கடாங்) ஞானத்தின் ீழ் ிவலகய. ாம்
வளர்க்கும் க ாங் உள்ள பாிமாணம் வித்தியாசமானது. அங்கு
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ால கதசம் என்ற வவரயவற இல்வல. எவ்வளவு கதாவலவா
இருந்தாலும் எவ்வளவு ீண்ட க ரமானாலும் எல்லாம் ஒன்கற.
க : பயிற்சி கசய்யும் கபாது வண்ண மயமான மனிதர் ள்,
ஆ ாயம், பிம்பங் ள் எல்லாம் கதான்று ின்றனகவ, இது ஏன்?
ப: உங் ள் திவ்வியக் ண் திறந்துள்ளது. ீங் ள் பார்த்தது கவற்று
பாிமாணத்வதச் சார்ந்தது. அந்த பாிமாணம் அடுக் டுக் ான
தளங் வளக் க ாண்டது.

ீங் ள் அதன் ஒரு தளத்வத பார்த்தி

ருக் லாம். இவ்வளவு அழகு, அவவகயல்லாம்.
க : பயிற்சி கசய்யும் கபாது ஒரு கபருத்த சப்தம் க ட்டது, என்
உடகல

பிளந்து

திறந்து

க ாண்டது

கபால்

கதான்றியது.

உடகனகய பல விஷயங் ள் எனக்குப் புாிந்தன. இது ஏன்?
ப: இந்த அனுபவம் சிலருக்கு எளிதா

வ கூடும். உடலின் ஒரு

பகுதி கவடித்துத் திறந்து க ாள்ளும் கசயல்முவற இது. சில
அம்சங் ளில்

படிப்படியா
ஒரு

ீங் ள் ஞான கபாதம் அவடந்துள்ளீர் ள். இது

கமய்ஞானமவடவது என்ற வவ வயச் கசர்ந்தது.

ிவலயில் சாதவன

ிவறவவ அவடயும் கபாது அதன் ஒரு

பகுதி கவடித்து திறந்து க ாள்ளும். இகதல்லாம் இயல்பானகத.
க :

சில

சமயம்

என்னால்

அவசயகவ

முடியாது

கபால்

கதான்று ிறது. இது ஏன்?
ப: சாதவனயின் ஆரம்ப

ிவலயில் திடீகரன்று வ வயகயா

கவகறாரு உறுப்வபகயா உங் ளால் அவசக்
பதா

முடியாமல் இருப்

உணர்வீர் ள். இது ஏன்? ஏகனன்றால், உவற க ாங்

என்னும் ஒருவவ

அசாதாரண சக்திவய

ீங் ள் அவடந்துள்

ளீர் ள். இது இயற்வ யிகலகய உள்ள வலிவம வாய்ந்த சக்தி.
யாகரனும் ஏதாவது தவறு கசய்து விட்டு தப்பி ஓடப் பார்த்தால்
ீங் ள் “உவற” என்றதும் அவன் அங்க கய உவறந்து கபாய்
கசயலிழந்து ின்று விடுவான்.
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க :

ாங் ள் எப்கபாழுது பிறருக்கு சி ிச்வச அளிக் த் கதாடங்

லாம்? எனக்கு ஓரளவுக்கு கவற்றி ரமா
குணமாக்குவது
இப்கபாது

வழக் ம்.

மக் ள்

ஃபாலுன்

என்னிடம்

மற்றவாின் க ாய் வள
க ாங்

பயின்ற

வந்தால்

ான்

பிறகு

சி ிச்வச

அளிக் லாமா?
ப: இந்த வகுப்பிலுள்ளவர் ள் எந்த வவ யான பயிற்சிவய,
எத்தவன
கபற்ற

ாட் ள் கசய்திருந்தாலும், க ாய்

ீக்கும் தகுதிவயப்

ிவல வந்திருந்தாலும், இல்லாவிட்டாலும் இந்த

ிவலயில்

ீங் ள்

மற்றவர்க்கு

விரும்பவில்வல. ஏகனனில்,

சி ிச்வச

ீங் ள் எந்த

அளிப்பவத

ீழ்
ான்

ிவலயிலிருக் ிறீர் ள்

என்பது கூட உங் ளுக்குத் கதாியாது. ஒருகவவள

ீங் ள் பிறர்

க ாவயக் குணப்படுத்தியிருக் லாம். உங் ள் மனம் க ர்வமயா
இருந்ததால் அது சாத்தியமா ி இருக் லாம். அல்லது இப்படியும்
இருக் லாம்,
ன்வம

டந்து கசல்வ யில் ஒரு ம ான்,

கசய்ய

சாதவன புாிந்து

முயல்வவதப்

பார்த்து

ீங் ள் ஒரு

உதவியுமிருக் லாம்.

ீங் ள் கபற்ற சக்திவயத் தான்

ீங் ள் ஏதாவது

கசய்ய உபகயா ிக் ிறீர் ள் என்றாலும் கூட அது உங் ளுக்கு
பாது ாப்பு அளிக் ாது. சி ிச்வச அளிக்கும் கபாது க ாயாளி
இருக்கும் அகத

ளத்துக்குள்

வில் க ாயாளியின்

ீங் ளும் இருக் ிறீர் ள்.

ாளவட

ரும் சீ-சக்தி உங் வள அவவர விட க ாயா

ளியாக் ி விடும். “குணமா ி விட்டதா?” என்று க ாயாளியிடம்
ீங் ள் க ட்டால் அவர் கசால்வார், “ஏகதா ஓரளவுக்கு.” இது
என்ன சி ிச்வசயா? சில சீக ாங் ஆசான் ள் அவாிடம், “ ாவள
யும் மறு ாளும் திரும்ப வா, இன்னும் சில அமர்வு ளில் சி ிச்வச
தரு ிகறன்” என்பார் ள். இப்படிகய திரும்பவும் சி ிச்வச

டக்

கும். இது கவறும் ஏமாற்று வித்வத தாகன? உயர் ிவலவய
அவடயும் வவர சி ிச்வச அளிப்பதற்கு
னால் அதுகவ

ீங் ள்

ன்வம அல்லவா? அப்கபாது

ாத்திருப்பதா
ீங் ள் யாருக்கு

சி ிச்வச கசய்தாலும் அவர் உடகன குணமா ி விடுவார். அது
எவ்வளவு

ன்றாயிருக்கும்? சற்கற உயர் ிவலயில் உங் ளிடம்

ஏற் னகவ க ாங் வளர்ந்திருந்து ீங் ள் சி ிச்வச தர கவண்டியது
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மி வும் முக் ியம் என்றால் ான் உங் ள் வ வயத் திறந்து க ாய்
தீர்க்கும் உங் ள் அற்புத ஆற்றவல கவளிக்க ாணரச் கசய்கவன்.
ஆனால்

ீங் ள் உயர் ிவல சாதவன கசய்ய கவண்டுகமன்றால்

இவற்றிலிருந்து வில ியிருப்பகத
படுத்தவும் சமூ

லம். தாஃபாவவ பிரபலப்

ி ழ்ச்சி ளில் பங்க ற்பதற் ா வும் என்னுவடய

சில சீடர் ள் சி ிச்வசயளிக் ின்றனர். ஆனால் அவர் ள் என்னு
டகன இருந்து என்னால் பயிற்சி அளிக் ப்பட்டவர் ளா
தால்

அவர் ளுக்குப்

பாது ாப்பு

இருக் ிறது.

இருப்ப

ஆ கவ

எந்த

பிரச்சிவனயும் வராது.
க :

மக்கு அசாதாரண ஆற்றல் வந்துள்ளது என்றால் அவத

மற்றவர் ளிடம் கசால்லலாமா?
ப: மற்றவர் ளும் ஃபாலுன் க ாங் பயிற்சி கசய்பவர் ளா
இருந்தால்,

ீங் ளும் அடக் ம் உவடயவரா

ஒன்றும் கபாிய விஷயமல்ல.

இருந்தால் அது

ீங் ள் எல்கலாரும் ஒன்று கசர்ந்து

பயிற்சி கசய்வகத ஒருவகராகடாருவர் விஷயங் வள ப ிர்ந்து
க ாள்வதற்கும்

விவாதித்துக்

க ாள்வதற்கும்

தான்.

அற்புத

ஆற்றல் கபற்ற கவளி மனிதர் ளுடன் கபச க ரும் கபாது
கசால்வதிலும்

பாத ம்

இல்வல.

க ாள்ளாத வவர தவறு இல்வல.
என்று கபருவமயா க்

ீங் ள்

கபருவமயடித்துக்

ான் எவ்வளவு திறவமசாலி

ாட்டிக் க ாண்டால் பிரச்சிவன உரு

வா த் தான் கசய்யும். எப்கபாதும் கதாடர்ந்து கபருவமயடித்துக்
க ாண்கட இருந்தால் அந்த ஆற்றல் ள் மவறந்து விடும்.
சீக ாங்

சாதவன

பற்றிய

விஷயங் வள

ீங் ள்

விவாிப்பதற் ா

மட்டுகம இது பற்றி கபசியும் கபாருத்தமில்லாமல் தன்வனப்
பற்றிய

ருத்து வளப் கபசாமலும் இருந்தால் எந்த பிரச்சிவனயும்

இருக் ாது.
க :

கபௌத்த

இன்வமவயயும்

பிாிவு
பற்றி

சூன்யத்வதப்
கபசு ின்றன,

கபசு ிகறாம்?
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பற்றியும்
ாம்

டாவ்

எவதப்

பிாிவு
பற்றிப்

ப: கபௌத்த பிாிவின் சூன்யமும் டாவ் பிாிவின் இன்வமயும்
அவர் ளுவடய சாதவனக்க ன்கற ஏற்பட்ட தனிச் சிறப்பு ள்.
ாமும் அந்த
இல்வல.

ிவலவய அவடய கவண்டுகமன்பதில் சந்கத கம

உள்முவனப்புடன்

சாதவன

கசய்வவதயும்

க ாக் மின்றி க ாங் அவடவவதப் பற்றி

உள்

ாம் கபசு ிகறாம்.

ஷின்ஷிங்வ ப் பண்படுத்துவதும் பற்றுதல் வளகயல்லாம் துறப்
பதும் கூட சூன்யத்வதயும் விவளவிக் ின்றன. ஆனால்
அவற்வற
இவ்வுல ில்

டுவமயா

ாம்

வலியுறுத்துவதில்வல. கபாருள் சார்ந்த

ீங் ள் இருப்பதால் வாழ்க்வ

டத்த கபாருளீட்ட

வும் கதாழில் புாியவும் கவண்டியிருக் ிறது. கசய்ய கவண்டிய
ாாியங் ள் பலவா

இருப்பதால்

ீங் ள் கசய்வது

ல்லதா

க ட்டதா என் ிற பிரச்சிவனயும் எழு ிறது. என்ன கசய்வது?
மது சாதவனமுவறயின் மி

முக் ியமான தத்துவம், ஷின்ஷிங்

வ ப் பண்படுத்துவது. உங் ள் மனத்வத அறக றியில்
மது

சாதவனக்குாிய

பண்பு வளக்

ிறுத்தி

வடப்பிடிக்கும்

வவர

ஷின்ஷிங்வ ப் பற்றிய பிரச்சிவன எதுவும் எழாது.
க : மக்கு அசாதாரண சக்தி ள் வந்துள்ளவத ாம் எப்படி உணர
முடியும்?
ப: சாதவனயின் ஆரம்ப ிவலயில் அசாதாரண சக்தி ள் வ வரப்
கபற்றால் அவத உங் ளால் உணர முடியும். இன்னும் அந்த
ஆற்றல் ள்

உங் ளுக்கு

வளரவில்வல,

ஆனால்

உங் ள்

உடலுக்கு நுண்ணிய உணர்வு இருக் ிறது என்றாலும் (பின்னால்
சக்தி கபறும் கபாது) உணர முடியும். இரண்டும் இல்வலயானால்
எதுவும் கசால்வதற் ில்வல. அவற்வறப் பற்றி அறியாமகலகய
சாதவனவயத் கதாடர்ந்து கசய்ய கவண்டியது தான்.

மது

சீடர் ளில் அறுபதிலிருந்து எழுபது விழுக் ாடு வவரயிலான
கபர் ளுக்கு திவ்வியக்

ண் திறந்துள்ளது. அவர் ளால் பார்க்

முடியும் என்று எனக்குத் கதாியும்.
விட்டாலும்

ீங் ள் எதுவும் கசால்லா

ன்கு திறந்திருக்கும் (திவ்வியக்) ண் ளால் பார்த்துக்

க ாண்டு தான் இருக் ிறீர் ள். எதற் ா

உங் வள ஒன்றா ச்

கசர்ந்து பயிற்சி கசய்யச் கசால் ிகறன்? உங் ள் குழுவிற்குள்
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ீங் ள் ஒருவகராடு ஒருவர்
கவண்டுகமன

லந்து கபசி ப ிர்ந்து க ாள்ள

ான் விரும்பு ிகறன். ஆனால் இந்த உண்மு

சாதவனயில் கபாறுப்புடன் இருப்பது அவசியகமன்பதால் குழு
விற்கு கவளிகய அடக் மின்றி

ீங் ள் கபசக்கூடாது. உள்ளுக்

குள்

ஒருவருக்க ாருவர்

பாிமாறிக்

க ாள்வதும்

முன்கனற

உதவுவதும் ஏற்றுக் க ாள்ளக் கூடியது தான்.
க :

ியதிச் கசறிவுடல் பார்ப்பதற்கு எப்படி இருக்கும்? எனக்கு

ியதிச் கசறிவுடல் ள் உள்ளனவா?
ப: ஒருவரது
இருக்கும்.

ியதிச் கசறிவுடல் பார்ப்பதற்கு அவவரப் கபாலகவ
உங் ளுக்கு

ிவடயாது.

உங் ள்

மூவுல ிற்குட்பட்ட
உயர்வானகதாரு

இப்கபாழுது
சாதவன,

ஒரு

ியதிச்

கசறிவுடல் ள்

குறிப்பிட்ட

ிவலயில்

ியதி சாதவனவய முடித்துக் க ாண்டு மி
ிவலக்குள் பிரகவசிக்கும். அந்தக்

ட்டத்தில்

தான் உங் ளுக்கு ியதிச் கசறிவுடல் ள் உருவாகும்.
க : இந்த வகுப்பு முடிந்த பிறகு, எவ்வளவு ாலத்துக்கு ஆசானின்
ியதிச் கசறிவுடல் ள் எங் வளத் கதாடரும்?
ப: ஒரு சீடர் திடீகரன்று உயர் ிவல சாதவனவயப் பயிலத்
கதாடங்கும் கபாது அது அவருக்கு ஒரு கபாிய திருப்புமுவனயா
அவம ிறது. அவரது எண்ணங் ள் மட்டுமல்ல, முழு ஆளுவமகய
மாற்றம் அவட ிறது. ஒரு சாமானிய மனிதருக்கு அவடயக் கூடாத
ஒன்வற அவடவது ஆபத்தா ிறது. அவர் உயிருக்க
உண்டா லாம். என்னுவடய

அபாயம்

ியதிச் கசறிவுடல் ள் அப்கபாது

அவருக்கு பாது ாப்வப அளிக் கவண்டும். ான் அவத அவருக்கு
அளிக் ாமல்

ியதிவயப் பரப்பிக் க ாண்டு மட்டும் இருந்தால்

அது மக் ளுக்குத் தீங்கு இவழப்பதற்கு ஒப்பாகும். பல சீக ாங்
ஆசான் ள் இவதச் கசய்யவும், கபாதவன கசய்யவும் அஞ்சு
ிறார் ள். ஏகனனில் அவர் ளால் இந்தப் கபாறுப்வப
ிர்வ ிக்

இயலாமலிருக் ிறது. எனது

ீங் ள் கமய்ஞான

ன்கு

ியதிச் கசறிவுடல் ள்

ிவலவய அவடயும் வவர உங் வளப்
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பாது ாக்கும்.

ீங் ள்

சாதவன

புாிவவத

டுவில்

ிறுத்தி

விட்டால் அவவ தாமா கவ உங் வள விட்டு வில ி விடும்.
க : “சராசாி பிறவிப் பண்பு உவடயவர் ள் உடற்பயிற்சி ள்
மூலம் சாதவன புாிவதில்வல, தங் ள் ஷின்ஷிங் மூலமா த் தான்
சாதவன

புாி ிறார் ள்”

என்று

ஆசான்

ஒருவரது ஷின்ஷிங் தரம் உன்னதமா

கசால்லியிருக் ிறார்.

இருந்தால் உடற்பயிற்சி

வள கசய்யாமகல கூட அவர் பாிபக்குவ

ிவலவய அவடய

முடியும் என்று கசால்லலாமா?
ப: க ாள்வ ப்படி அது சாிதான். உங் ள் ஷின்ஷிங்வ

பண்

படுத்துவதன் மூலகம கட எனும் சக்திப்கபாருள் க ாங் ஆ

மாற

முடியும். ஆனால்

ீங் ள் உங் வள ஒரு சாத ரா கவ உணர்ந்து

க ாள்ள கவண்டும். இல்லாவிடில் கட மட்டும் கூடிக் க ாண்கட
கபாகும், அவ்வளவு தான். அறக றி வழுவாத மனிதரா

இருந்

தால் மவலயளவு கட குவிப்பது தான் சாத்தியமாகும். அப்படி
இருக்கும் பட்சத்தில் சாத ரா
லும் உயர் ிவல ஃபாவவ
கமகல கசல்ல முடியாது.

உங் வள எண்ணிக் க ாண்டா

ற்றிருக் ாததால்

ீங் ள் சாதவனயில்

ான் பல விஷயங் வள கவளிப்படுத்தி

யுள்களன், உங் ள் எல்கலாருக்கும் கதாியும். ஆசானின் பாது
ாப்பு

இன்றி

உயர் ிவல ளில்

சாதவன

கசய்வது

மி வும்

டினம். அவ்வாறு ஒகர ஒரு ாள் உயர் ிவலயில் சாதவன புாிவது
கூட இயலாத

ாாியம். எனகவ கமய்ஞான

ிவலவய அவடவது

அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனால் உங் ள் ஷின்ஷிங் கமம்பாடு
அவடந்த பிறகு பிரபஞ்சப் பண்பு களாடு உங் ளால் இவணய
முடியும்.
க : கதாவலதூர சி ிச்வசயின் தத்துவம் என்ன ?
ப: அது மி வும் எளிது. பிரபஞ்சம் விாியவும் சுருங் வும் கூடும்.
அசாதாரண சக்தி ளும் அப்படிகய.

ான் அவசயாமல் ஒகர

இடத்தில் இருந்து க ாண்டிருப்கபன். ஆனால் என்னிடமிருந்து
கவளிப்படும் அசாதாரண சக்தி ள் அகமாிக் ா கபான்ற கவகு
தூரத்தில்

உள்ள

இடத்தில்
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உள்ள

க ாயாளி வளயும்

கசன்றவடயும். ஒருவருக்கு சி ிச்வச கசய்ய கவண்டுமானால்
ான் என் அற்புத சக்தி வள அவாிருக்குமிடத்துக்கு கசலுத்தலாம்
அல்லது அவரது மூல ஆன்மாவவ (யுவன்ஷன்) என்னிடம் வரவ
வழத்துக் க ாள்ளலாம். இது தான் கதாவலதூர சி ிச்வசயின்
தத்துவம்.
க :

மக்கு எவ்வளவு விதமான அசாதாரண சக்தி ள் வ

கூடும்

என்று கதாிந்து க ாள்ளலாமா?
ப: பத்தாயிரத்திற்கும் கமற்பட்ட வவ யான அற்புத சக்தி ள்
உள்ளன. எவ்வளவு என்னும் விவரத்வத அறிவது முக் ியமல்ல.
உயர்சக்தி ள்

வரும்

வத்வதயும் (ஃபா)

என்பதும்

முக் ியமல்ல.

இந்தத்

தத்து

ியதிவயயும் அறிந்து க ாண்டால் கபாதுமா

னது. எஞ்சியது சாதவன மூலம் உங் வள பண்படுத்திக் க ாள்வ
தற் ா விடப்பட்டுள்ளது. அவவ பற்றிகயல்லாம் ீங் ள் கதாிந்து
க ாள்ள கவண்டிய அவசியமும் இல்வல, அது உங் ளுக்கு
ன்வமயும்

இல்வல.

ஆசான் ள்

சீடர் வளத்

கதடி

கதர்ந்

கதடுத்துக் க ாள்வார் ள். அந்த சீடர் ளுக்கு எதுவும் கதாியாது.
ஆசான் ளும்

அவர் ளுக்கு

எதுவும்

கசால்ல

மாட்டார் ள்.

அவர் ளா கவ உணர்ந்து க ாள்ள கவண்டியது தான்.
க : வகுப்பில்

ான்

உவரயாற்றுவவதக்

ண் வள மூடிக் க ாள்ளும் கபாது தாங் ள்
ாண முடி ிறது. தங் ள் கமற்பக்

ருப்பா வும் கமவஜயும்
துணி கராஜா

ிறமா

உடல்

ருப்பா த் கதாி ிறது. பின்னால் உள்ள
உள்ளது. சில சமயம் பச்வச

ிற ஒளி

தங் வளச் சூழ்ந்திருக் ிறது. இது எல்லாம் என்ன?
ப:

ீங் ள்

ாட்டு ிறது.

எந்த

ட்டத்தில்

உங் ளுவடய

இருக் ிறீர் ள்
திவ்வியக் ண்

திறந்திருக்கும் என்றால் கவள்வள
கவளுப்பா வும்

ிறம்

என்பவத
இப்கபாது

ருப்பா வும்

இது
தான்
ருப்பு

ாண்பீர் ள். உங் ள் ிவல சற்று உயர்ந்தவுடன்

எல்லாம் கவண்வமயா த் கதாியும். கமலும் முன்கனறும் கபாது
உங் ளால் ிறங் வளகயல்லாம் வவ ப்படுத்திக் ாண முடியும்.
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5.

இடர் ள், கசாதவன ள்

க : இடர்பாட்டுச் கசாதவன வள ஆசான் தான் சீடர் ளின்
கபாருட்டு ஏற்படுத்து ிறாரா?
ப: ஆம், அப்படிச் கசால்லலாம். அவவ உங் ளுவடய ஷின்ஷிங்
கமம்படுவதற் ா

ஏற்படுத்தப் பட்டவவ. உங் ளுவடய ஷின்ஷிங்

கபாதிய அளவு உயரவில்வலகயன்றால் கமய்ஞானம் கபறவும்
சாதவனவய

ிவறவு கசய்யவும் உங் வள எப்படி அனுமதிக்

முடியும்? ஆரம்பப் பள்ளி மாணவவனக்
சாியா

இருக்குமா? இருக் ாது என

வடய

ஷின்ஷிங்

முன்கனற்றம்

ல்லூாிக்கு அனுப்பினால்
ிவனக் ிகறன்! உங் ளு

அவடயாமலிருக்கும்

உயர் ிவலயில் சாதவன புாிய அனுமதித்தால்
விஷயத்வதயும்

இகலசா

எடுத்துக்

கபாது

ீங் ள் எந்த

க ாள்ளாமலும்

எந்தப்

பற்வறயும் வ விட முடியாமலும் இருக்கும் பட்சத்தில் அற்ப
விஷயங் ளுக்க ல்லாம் ம ான் ளுடன் விவாதித்துக் க ாண்டி
ருப்பீர் ள். அவத அனுமதிக்

முடியாது. அதனால் தான்

ாம்

இவ்வளவு தூரம் ஷின்ஷிங் தரத்வதப் பற்றி வலியுறுத்து ிகறாம்.
க :

சாத ருக்கு

ஏற்படும்

இடர்ப்பாடு ளுக்கும்

சாமானிய

மனிதருக்கு ஏற்படும் இன்னல் ளுக்கும் உள்ள கவறுபாடு என்ன?
ப: அதி

கவறுபாடு

ிவடயாது. உங் ளுவடய இடர் ள் ஒரு

சாத ாின் பாவதக்க ற்ப ஏற்படுத்தப் பட்டுள்ளன. சாதாரண
மக் களா தம்

ர்மத்துக் ான விவலவயக் க ாடுத்துக் க ாண்டி

ருக் ிறார் ள். ஆ கவ அவர் ள் எல்கலாருக்கும் இன்னல் ள்
ஏற்பட்டுக் க ாண்டிருக் ின்றன.

ீங் ள் சாத ர் ள் என்பதால்

தான் உங் ளுக்கு இடர்பாட்டு கசாதவன ள் ஏற்படு ின்றன,
அவர் ளுக்கு

அது

இல்வல

ாணப்படும் கபாதுவான

என்று

ஆ ாது.

இருதரப்பிலும்

ி ழ்வு தான் அது. உங் ளுவடய

இடர் ள், உங் ள் ஷின்ஷிங் முன்கனற்றத்துக் ா

வடிவவமக் ப்

பட்டவவ. அவர் ளது துன்பங் ள் அவர் ளின்

ர்மம் சார்ந்த

டவனத் தீர்ப்பதற் ா ஏற்பட்டவவ, அவ்வளகவ. உண்வமவயச்
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கசால்லப் கபானால் உங் ள் இடர்ப்பாடு ளும் உங் ள்
தினால் விவளபவவகய.

ர்மத்

ான் அவற்வற உங் ள் ஷின்ஷிங்

முன்கனற்றத்துக் ா ப் பயன்படுத்து ிகறன்.
க : புனிதநூல் வளப் கபறுவதற் ான கமற் த்திய பயணத் 52 தில்
ி ழ்வதா க் கூறப்பட்ட எண்பத்கதாரு இடர் வளப் கபான்றவவ
தானா சாத ாின் இந்த இடர் ளும்?
ப: ஓரளவு ஒற்றுவம இருக் ிறது. சாத ாின் வாழ்வு முன்னகர
வடிவவமக் ப் பட்டது. மி

அதி மா கவா, மி க் குவறவான

தா கவா உங் ள் இடர் ள் இருக் ாது. எண்பத்கதாரு இடர் ள்
என்று

இருக்

கவண்டிய

அவசியமில்வல.

இது

உங் ள்

பிறவிப்பண்பிற்க ற்ப

ீங் ள் எந்த அளவுக்கு உயர் ிவலயில்

சாதவன

என்பவதப்

கசய்வீர் ள்

அவடயக் கூடிய

கபாறுத்துள்ளது.

ீங் ள்

ிவலக்கு ஏற்ப இது திட்டமிடப்படும். சாமா

னிய மக் ளுக்கு உள்ளகதல்லாம் சாத ர் ளுக்குத் கதவவயில்லா
தவவ. அதனால் ஒவ்கவான்றா
மன

எல்லாவற்வறயும் துறந்து விடும்

ிவலக்கு இட்டுச் கசல்லும் வண்ணம் இந்த அனுபவங் ள்

இருக்கும். இது

மி க்

டினம் தான். துறக் க்

கதான்றுபவவ அவனத்வதயும்
வழி வள

டினமா த்

ீங் ள் துறந்து விடுவதற் ான

ாம் சிந்திக் ிகறாம். எனகவ தான் இடர் ள் மூலமா

உங் ள் ஷின்ஷிங் முன்கனற வழி கசய் ிகறாம்.
க :

ாங் ள் பயிற்சி கசய்வ யில் யாகரனும் அதற்கு

ாசம்

விவளவிக் முயன்றால் என்ன கசய்வது?
ப: ஃபாலுன் க ாங் எந்த எதிர்ப்புச் கசயலுக்கும் அஞ்சாது.
கதாடக்
பாது ாப்பா

ிவலயில் என்

ியதிச் கசறிவுடல் ள் உங் ளுக்கு

இருக்கும். ஆனால் பிரச்சிவன கள வராது என்று

கசால்ல முடியாது. க ாங் வளர்ப்பது என்பது ஓய்வா
முழுவதும்

சாய்வு

ாற் ாலியில்

அமர்ந்து

கத ீர்

ாள்

அருந்திக்

புத்தமத ிரந்தங் வளத் கதடி கமற்க ாண்ட பயணத்வத விவாிக்கும் சீன
கசவ்விலக் ியம்.
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க ாண்டிருப்பது

கபால்

எளிதல்ல.

இன்னல்

கபாது

என்வன

வரும்

என்வனக்

ண்கணதிகர

சில சமயம்

உங் ளுக்கு

அவழக் ிறீர் ள்,

உடகன

ாண் ிறீர் ள். அந்தப் பிரச்சிவனவய

ீங் கள தான் எதிர்க ாண்டு கவல்ல கவண்டுகமன்று
வாமலிருக் க் கூடும். எனினும் உண்வமயா கவ

ான் உத

ீங் ள் ஆபத்தி

லிருந்தால் ான் ிச்சயம் உதவுகவன். கமலும் உங் ள் வாழ்க்வ ப்
பாவதகய மாற்றியவமக் ப் பட்டுள்ளதால் உண்வமயான ஆபத்து
வருவதற் ில்வல. யகதச்வசயா

எதுவும் குறுக் ிட அனுமதிக் ப்

பட மாட்டாது.
க : இடர் ள் ஏற்படும் கபாது அவற்வற எப்படி எதிர்க ாள்வது?
ப: திரும்பத் திரும்ப இவத ான் வலியுறுத்தியிருக் ிகறன்: உங் ள்
ஷின்ஷிங்வ ச் சீரா வவத்திருங் ள்! தவறான கசயல் ள் எதுவும்
கசய்யக் கூடாது என்பதில் உறுதியா
மா , மற்றவர் ஏகதா

இருந்தால்

லம். முக் ிய

ாரணங் ளால் உங் ள் கசாந்த

லனுக்குக்

க டு விவளவிக்கும் கபாது அவ்வாறு உறுதியுடன் இருப்பது மி
அவசியம். சாதாரண மக் வளப் கபால பதிலுக்குச் சண்வட
யிட்டால்

ீங் ளும் சாதாரண மனிதகர.

மற்றவர் ள் கபால
வ

ீங் ள் சாத ராவ யால்

டந்து க ாள்ளலா ாது. உங் ள் ஷின்ஷிங்

கசாதிக்கும் வண்ணம் வரும் இவடயூறு ள் எல்லாம் உங் ள்

ஷின்ஷிங்வ

கமம்படுத்துவதற் ா கவ

வரு ின்றன.

ீங் ள்

அவற்வற எப்படி சமாளிக் ிறீர் ள், ஷின்ஷிங்வ ப் பாது ாத்து
இந்த சந்தர்ப்பம் மூலமா

ஷின்ஷிங் தரத்வத முன்கனற்றிக்

க ாள் ிறீர் ளா என்று பார்க் கவண்டும்.
6.

பாிமாணங் ளும் மானிட இனமும்

க : பிரபஞ்சத்தில் எத்தவன பாிமாண ிவல ள் உள்ளன ?
ப:

ான் அறிந்த மட்டில் பிரபஞ்சத்திலுள்ள பாிமாணங் ளின்

அடுக்கு ளின் எண்ணிக்வ

ணக் ில் அடங் ாதவவ. கவறு

பாிமாணங் ள் இருப்பவதயும் அங்கு என்ன உள்ளது, யார் அங்க
வாழ் ிறார் ள்

என்பது

கபான்ற
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த வல் வள

தற்கபாவதய

அறிவியல் சாதனங் வளக் க ாண்டு
விஞ்ஞானம் அதற் ான

ண்டறிவது

டினம்.

வீன

ிரூபணங் வள இன்னும் தர இயல

வில்வல. எனினும் சில சீக ாங் ஆசான் ளாலும் அசாதாரண
ஆற்றல் பவடத்தவர் ளாலும் மற்ற பாிமாணங் வளக்
முடி ிறது.

ஏகனன்றால்

மற்ற

ண்ணால் மட்டுகம பார்க்

பாிமாணங் வள

ாண

திவ்வியக்

முடியும், மனித உடலின் ஊனக்

ண் ளால் பார்க் முடியாது.
க : ஒவ்கவாரு பாிமாணமும் பிரபஞ்சப் பண்பு ளா ிய கஜன்-

ஷான்-கரன் வனத் தழுவியுள்ளதா?
ப: ஆம், ஒவ்கவாரு பாிமாணமும் பிரபஞ்சப் பண்பு ளா ிய கஜன்-

ஷான்-கரன்வனத் தழுவியுள்ளது. இந்தப் பண்பு களாடு ஒத்துப்
கபாகும் மனிதர் ள்,

ல்லவர் ள், இதற்கு எதிரா ப் கபா ிறவர்

ள் தீயவர் ள். இவற்கறாடு ஒன்றியவர் ள் ஞானியர்.
க : ஆதியில் மனித இனம் எங் ிருந்து உதித்தது?
ப: ஆதி பிரபஞ்சத்தில் இத்தவன கசங்குத்து மற்றும் படுவ
ிவல ள் இருக் வில்வல. அது மிகுந்த தூய்வமயுடன் இருந்தது.
அது

வளருவ யில்,

இயங்குவ யில்,

உயிர்

கதான்றியது.

அதுதான் ாம் கூறும் ஆதி மூலமான உயிர். அது பிரபஞ்சத்கதாடு
ஒத்திருந்தது. தீயது எதுவும் இருக் வில்வல. பிரபஞ்சத்கதாடு
ஒத்திருப்பது என்றால் அது பிரபஞ்சம் கபாலகவ இருப்பது.
அதாவது, பிரபஞ்சத்துக்கு என்கனன்ன திறன் ள் உண்கடா
அவவ எல்லாவற்வறயும் கபற்றிருப்பது. பிரபஞ்சம் வளர்ந்து
பாிணாமம்

அவடயும்

கபாது

சில

கமலுல

சுவர்க் ங் ள்

கதான்றின. பின்பு கமன்கமலும் உயிர் ள் கதான்றலாயின.

ீழ்

ிவலயில் உள்ள தற் ால கமாழிப்படி கசால்வகதன்றால், அதன்
பின் சமுதாய குழுக் ள் உருவா ி அவற்றினிவடகய

லந்து

பழகும் கதாடர்பும் உருவா ியது. இந்த பாிணாம வளர்ச்சியில்
சிலாிவடகய மாறுதல் ஏற்பட்டு பிரபஞ்சப் பண்பிலிருந்து வில
லாயினர்.
கதய்வீ

ற்குணங் ள்
ஆற்றல் ள்

குவறந்து

அதனால் அவர் ளுவடய

லிவவடந்தன. சத்தியத்திற்குத் திரும்பிச்
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கசல்லுதல் என்று ஆன்மீ
அதாவது, தம் ஆதி
உயர்வா
ருக்

சாத ர் ள் கசால்வது இவதத்தான்.

ிவலக்க

திரும்புவது.

ிவல எவ்வளவு

இருக் ிறகதா அதற்க ற்றபடி பிரபஞ்சத்கதாடு ஒத்தி

முடியும், சக்தி வாய்ந்த திறன் ளும் அதற்க ற்றபடிகய

அவமயும்.

பிரபஞ்சத்தில்

அந்தக்

ால ட்டத்தின்

பாிணாம

வளர்ச்சியில் சிலர் க ட்டவர் ளாயினர். இருந்தும் அவர் வள
அழிக்

முடியவில்வல.

அவர் ளுக்குத்

திருந்துவதற்கும்

பிர

பஞ்சத்கதாடு மீண்டும் ஒத்துப் கபா வும் வாய்ப்பளிக் திட்டமிடப்
பட்டது. அதன்படி, சற்று

ீழான

ிவல ஒன்வற உருவாக் ி

மக் வள அங்கு அனுப்பி, துன்பங் வள அனுபவித்து தம்வம
முன்கனற்றிக் க ாள்ளுமாறு ஏற்பாடு கசய்யப்பட்டது. பின்னர்,
கமன்கமலும் அகன ம் கபர் இந்த
அப்கபாது இந்த

ிவலக்க

வந்து கசர்ந்தனர்.

ிவலயில் ஒரு பிாிவு உண்டாயிற்று. ஷின்ஷிங்

தரம் குவறவவடந்கதார் இங்க
ஆ கவ இவத விட

இருக் த் தகுதியற்றவராயினர்.

ீழான மற்றுகமாரு

ிவல ஏற்படுத்தப்

பட்டது. இப்படிகய கதாடர்ந்து க ாண்கட கசன்று வாிவசயா
ீழ் ிவல ள் பிாிக் ப்பட்டு இறுதியில் இன்வறய மனித இனம்
இடம் கபற்றிருக்கும் இந்த

ிவல உருவாக் ப்பட்டது. இதுதான்

இன்வறய மனித இனத்தின் கதாற்றுவாய்.

*

*

*

ஃபாலுன் க ாங் சாதவனவய கமற்க ாள்ள விரும்புபவர், உடற்
பயிற்சி ளுடன் கூட, கபராசான் லீ அருளியுள்ள முக் ிய புத்த
மான “ஜுவான் ஃபாலுன்” (Zhuan Falun) எனும் ஆக் த்வத
கதாடர்ந்து படித்து வர கவண்டியது அவசியமாகும். இப்புத்த த்
தின்

தமிழாக் ம்,

பட்டுள்ளது.

பி.கஜய்ன்

பதிப்ப த்தினரால்

பிரசுாிக் ப்

(http://www.bjain.com/store) கமலும் த வல் ளுக்கு

www.falundafaindia.org இவணயதளத்வத கதாடர்பு க ாள்ளவும்.
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கசால் விளக் ம்
சாதவன (Cultivation) – சாதாரண மனித

ிவலயிலிருந்து உயர்

ிவலக்கு பண்படுத்திக் க ாள்ளும் ஆன்மீ ப் பயிற்சி. இவத
இங்க சாதவன, சாதவனப் பயிற்சி (Cultivation Practice), ஆன்மீ
சாதவன

(Spiritual Cultivation),

உண்மு

சாதவன

(Internal

Cultivation) என்னும் பல வார்த்வத ளால் குறிப்பிடு ிகறாம்.
ஆன்மீ ப் பயிற்சி,
அறியப்படு ிறது.

சீனாவில்

சீக ாங்

என்ற

சாத ர் (Cultivator) – சாதவன புாிபவர், ஆன்மீ

கபயாில்

சாதவனவய

கமற்க ாண்டுள்ளவர் என்னும் அர்த்தத்தில் இங்கு சாத ர் என்று
குறிப்பிடப் படு ிறது.
க ாங் (Gong) – சாதவனயின் மூலம் கபறும் உயர் ிவல சக்தி.
உயர் சக்திக் ான சாதவனப் பயிற்சியும் க ாங் என்று கூறப்படும்.
சீ(Qi) – பிரபஞ்சத்தில் விரவியுள்ள பிராண சக்தி, சீன கமாழியில்

சீ

என்று கூறப்படு ிறது.
குறிப்பிடு ிகறாம்.

இவத

இங்க

சீக ாங் (Qigong) – சீன கமாழியில் ஆன்மீ
சீக ாங் என்று குறிக் ப்படும்.

சீ–சக்தி

என்று

சாதவனப் பயிற்சி,

தாஃபா (Dafa) – சீன கமாழியில் ம ா மார்க் ம், ம த்தான
சாதவன வழிமுவற, மாகபரும் ியதி என்று கபாருள் கபறும்.
ஃபா (Fa) – பிரபஞ்சத்வதயும் உள்ளடக் ிய

ியதி. ஃபா என்னும்

இந்த சீன கமாழிச் கசால், ஆன்மீ சாதவனக் ான உயர் ிவல
தத்துவங் ளின் கபாதவனவயயும் குறிக்கும்.
ஃபாஷன் – கமய்ஞான

ிவல கபற்ற ம ான் ளின் (ஃபா) ியதித்

தத்துவத்தினாலும் க ாங் கசறிவினாலும் உண்டாகும் சூட்சும
உடல். இவத இங்க
ியதிச் கசறிவுடல் என்று குறிப்பிடு ிகறாம்.
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ஃபாலுன் தாஃபா – உடவலயும் உள்ளத்வதயும் பண்படுத்தும் ஓர்
உயர் ிவல உண்மு சாதவனப் பயிற்சி. பண்வடயக் ாலம் முதல்
சீனாவில் பயிலப்பட்டு வந்த ஃபாலுன் ஷ்கயாலியன் தாஃபா என்
னும் சனாதன ஆன்மீ
வீன

சாதவனவய கபராசான் லீ க

ாங்ஜு,

ாலத்திற்க ற்ப மாற்றியவமத்து ஃபாலுன் தாஃபா என்ற

கபயாில் 1992இல் சீனாவில் அறிமு ப்படுத்தினார். இன்று இது
உலக ங் ிலும்

க ாடிக் ணக் ான

மக் ளால்

பயிலப்பட்டு

வரு ிறது. ஃபாலுன் க ாங் என்ற கபயராலும் இது அறியப்படும்.
இப்பயிற்சியின் அடிப்பவடத் தத்துவங் ள் இந்தப் புத்த த்தில்
க ாடுக் ப் பட்டுள்ளன.
ஃபாலுன் – சீன கமாழியில்

ியதிச் சக் ரம் என்று கபாருள்.

ஃபாலுன் தாஃபா பயிற்சியின் சின்னமா ிய இதன் வண்ணப் படம்
இப்புத்த த்தின் ஆரம்பத்தில் க ாடுக் ப் பட்டுள்ளது. இது பற்றி
விளக் மா பக் ங் ள் 40–44ல் ாணலாம்.
கஜன் – சீன கமாழியில் சத்தியம் என்று கபாருள். சத்தியத்தின்
பல

கூறு ளான

உண்வம,

வாய்வம,

டு ிவல பிறழாவம, கமய்யறம் சார்ந்த
வற்வற உள்ளடக் ியது.
ஷான் – சீன கமாழியில்

கமய்வம,

க ர்வம,

ிவலப்பாடு கபான்ற

ாருண்ணியம் என்று கபாருள்.

ாருண்

ணியத்தின் பல கூறு ளான ருவண, இரக் ம், அன்பு, பாிவு,
னிவு கபான்றவற்வற உள்ளடக் ியது.
கரன்

–

சீன

கமாழியில்

கபாறுவம

என்று

கபாருள்.

கபாறுவமயின் பல கூறு ளான ச ிப்புத் தன்வம, தாங் ிக் க ாள்
ளும் தன்வம, பணிவு,
ாத்திருத்தல்,
ீடித்திருக்கும்
அர்ப்பணிப்பு கபான்றவற்வற உள்ளடக் ியது.

திடம்,

கஜன்(சத்தியம்) – ஷான்( ருவண) – கரன்(கபாறுவம) ஆ ிய
மூன்றும்
ஃபாலுன்
க ாட்பாடு ள்.

தாஃபா
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சாதவனயின்

அடிப்பவடக்

கமய்ஞானம் (Enlightenment) – சாதவனயின் இறுதியில் ஞான
விளக் ம் கபற்று கதளிவவடதல். இவத ஞான கபாதம் என்றும்
இங்க குறிப்பிடு ிகறாம்.
பாிமாணங் ள் (Dimensions) – கபௌதி க்

ண்ணுக்கு புலப்படா

மல் நுண்ணுணர்வால் அறியக் கூடிய வவ யில் பிரபஞ்சத்தில்
ாணப்படும் பல்கவறு ிவல வளச் சார்ந்த பாிமாணங் வளப்
பற்றி இங்கு கபசப் படு ிறது.
கமய்யுடல் – மனித உடல், அடுக் டுக் ா

பல்கவறு பாிமாணங்

ளில் வடிவம் கபற்றுள்ளது. இந்த உடல் அடுக்கு ளின் கமாத்தத்
கதாகுப்கப ஒரு மனிதாின் முழுவமயான இருப்பாகும். இவதகய
இங்கு கமய்யுடல் என்று குறிப்பிடு ிகறாம். இது சீன கமாழியில்
பன்டி என்று கூறப்படும்.
ர்மம் – பிறவி கதாறும் கசய்யும் தீய கசயல் ளின் விவளவா
மனிதாின் கமய்யுடலுடன் கவறு பாிமாணத்தில் கச ாிக் ப்படும்
ரும்கபாருள். சீன கமாழியில் ‘இய’ என்று கூறப்படும்.

கட (De) – ‘கட’ என்பது சீனகமாழிச் கசால். பிறவி கதாறும்
கசய்யும்

ற் ாாியங் ளின் பயனா

மனிதாின் கமய்யுடலுடன்

கவறு பாிமாணத்தில் கச ாிக் ப்படும் கவண்கபாருள். இவத
ல்விவனப் பயன் அல்லது
ற்கபறு என்றும் கூறுவார் ள்.
ர்மத்தால் உருவாகும் ரும்கபாருள் இதற்கு எதிர்மவறயானது.
சக்திப் பாவத ள் (Energy Channels) – சீன மருத்துவ தத்துவத்தின்
படி மனித உடலில் குறுக்கும் க டுக்குமா
ாணப்படும் நூற்றுக் ணக் ான
பாிமாற்றம் ஏற்படு ிறது.

சூட்சும வடிவில்

பாவத ள்

வழிகய

சக்திப்

சங்க தங் ள் (Messages) – கவறு பாிமாணத்திலிருந்து சூட்சும

ிவலயில் பதிவாகும் த வல் வளப் பற்றி இங்கு கபசப்படு ிறது.

இவற்வற சங்க தங் ள் என்று குறிப்பிடு ிகறாம்.
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